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90let˘ váleãn˘ veterán z Janovic 
obdrÏel slovenské státní vyznamenání

Ski aréna v Karlovû dûji‰tûm I. roãníku 
Karlovského vodníka

Ani hodinová resuscitace nevedla 
k záchranû bûÏkafie v Jeseníkách

Kraj odmítá vracet majetek 
Nûmeckému fiádu

R˘mafiov hostil ãeskou stfieleckou elitu 
národních pistolov˘ch disciplín

ročník XVII I .
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Setkání zahraničních studentů provázely zajímavé workshopy

Po koncertě Zuškabandu a Vox montany nakupovali návštěvníci ve stánku studentské výrobky

Bubenický workshop a komentovaná prohlídka kaple V Lipkách

Stínové divadlo dramatického oboru ZUŠ a společné foto všech účastníků Fota: redakce a Martina Mácová
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Zahraniční studenti sbírali zkušenosti při týdenním pobytu v Rýmařově

V posledním únorovém t˘dnu hostila ZU· R˘mafiov ãtyfiicetiãlennou delegaci stu-
dentÛ a jejich uãitelÛ z Itálie, Polska a Nûmecka. Bûhem jejich pobytu v R˘mafiovû
byla zaloÏena studentská firma S.P.I.C.E.S., která si klade za cíl podporovat ‰kolu
ve mûsta Ahungalla na Srí Lance.
Mezinárodní aktivity základní umělecké školy jsou široce známé. Loni
v květnu byli hosty ZUŠ Rýmařov návštěvníci z Portugalska, Turecka,
Německa a Řecka. Letošní projekt, jehož se škola účastní, je dvouletý, 
opět mezinárodní a je financován z evropského programu Erasmus+. Má
dvě základní myšlenky – vytvořit podmínky pro reciproční pobyty žáků
jednotlivých škol z Itálie, Německa, Polska a Česka s tím, že hostitelská
země připraví pro své zahraniční partnery program pro týdenní pobyt, při
kterém se děti budou vzájemně poznávat a získávat zkušenosti při work-
shopech, exkurzích či zájezdech. 
„S dětmi jsme již navštívili polský Lezajsk a německý Meitingen, letos
v dubnu se chystáme do italského Portici. Tento projekt se však neodvíjí
pouze v rovině výměnných pobytů v zahraničí. Druhou zásadní myšlenkou
je pomoc škole ve městě Ahungalla na Srí Lance, která byla postižena
v roce 2004 ničivou vlnou tsunami a dodnes se z této katastrofy vzpama-
tovává. Na koncertě Zuškabandu a Vox montany jsme založili s učiteli
partnerských škol Německa, Itálie a Polska studentskou firmu S.P.I.C.E.S.
Ta bude vydělávat finanční prostředky, které pak poputují této škole.
Peníze získají studenti z dobrovolného vstupného z koncertů, divadelních
představení nebo prodejem vlastních výrobků,“ přiblížil ředitel ZUŠ
Rýmařov Jiří Taufer.

Koncert pro veřejnost, který bravurně moderovali žáci ZUŠ Veronika
Struhárová a Adam Komůrka, byl součástí týdenního programu pro za-
hraniční delegaci studentů a jejich učitele. Před koncertem byla oficiálně
založena studentská firma S.P.I.C.E.S. za účasti místostarostky Marcely
Staňkové a všech účastníků projektu.
Pondělnímu koncertu (22. 2.) a zároveň prvnímu dni návštěvy zahranič-
ní delegace předcházelo slavnostní zahájení v koncertním sále ZUŠ
Rýmařov s následnými uměleckými workshopy. V úterý 23. února zaví-
tali zahraniční hosté do Olomouce, kde navštívili Pevnost poznání –
Interaktivní muzeum vědy Univerzity Palackého. Středa byla opět za-
měřena na workshopy a přednášky a v odpoledních hodinách byla pro 
učitele připravena komentovaná prohlídka města s pracovnicí muzea
Janou Štolfovou. Hosté navštívili městské muzeum, kapli V Lipkách
a muzeum textilnictví v Hedvě, kde si v podnikové prodejně zakoupili
suvenýry. Středeční podvečer pak učitelé strávili v hotelu Slunce ve spo-
lečnosti starosty Petra Kloudy, který jim představil region Rýmařovska,
a českých kolegů – učitelů ZUŠ. Závěr neformálního setkání patřil tur-
naji v bowlingu.
Ve čtvrtek 25. února se studenti vypravili do Ostravy, kde zhlédli v areá-
lu Dolních Vítkovic jedinečnou výstavu technických vynálezů od parní-
ho stroje až po současnost. Svůj týdenní pobyt završili v pátek dopoledne
projektovou prací v sále ZUŠ a odpolední návštěvou bazénu v Bruntále.
Organizátoři děkují touto cestou všem, kteří se podíleli na hladkém prů-
běhu návštěvy zahraniční delegace, zvláště pak jídelně Základní školy
Rýmařov na ulici 1. máje za přípravu velice chutných obědů. JiKo

Slovo krajského zastupitele
Ve čtvrtek 25. února se kona-
lo osmnácté zasedání zastu-
pitelstva Moravskoslezského
kraje. Hejtman Miroslav
Novák v úvodu informoval
zastupitele o činnosti rady
kraje od posledního zasedání
zastupitelstva MSK.
V oblasti školství a mláde-
že, sportu a tělovýchovy
schválilo zastupitelstvo po-
skytnutí neinvestiční dotace
4 miliony korun deseti sub-
jektům na podporu volno-
časových aktivit dětí a mlá-
deže. Rada kraje vyhlásila
20. října 2015 dotační pro-

gram Podpora sportu v Moravskoslezském kraji pro rok 2016. Na
realizaci tohoto projektu bylo vyčleněno 22 milionů korun.
Celkem bylo přijato 260 žádostí v celkové výši 50 216 400 ko-
run. Dotaci obdrží 96 žadatelů, kteří získali požadované body,
dalších 151 žadatelů skončilo mezi náhradníky. K úspěšným ža-
datelům patří i Ski klub RD Rýmařov, který získá podporu na
pravidelnou činnost dětí a mládeže. Výše dotace činí 359 400 ko-
run s podílem na nákladech projektu ve výši 50 %. 

V oblasti dopravy zastupitelé odsouhlasili poskytnutí dotace z rozpo-
čtu Moravskoslezského kraje organizaci Správa železniční dopravní
cesty ve výši 750 tisíc korun na pořízení a instalaci kamerového
systému na vybrané železniční přejezdy. Některé přejezdy již kame-
rami vybaveny jsou (Studénka, Suchdol nad Odrou, Dolní Lutyně).
Informace o monitoringu přejezdu působí jako preventivní prvek
a záznam lze využít jako důkaz porušování zákona o provozu na po-
zemních komunikacích.
Zastupitelé schválili materiál Financování souvislých oprav silnic 
II. a III. tříd z rozpočtu Státního fondu dopravní infrastruktury v ro-
ce 2016. Dne 22. ledna 2016 schválil Výbor Státního fondu doprav-
ní infrastruktury (SFDI) finanční prostředky ve výši 3 miliardy korun
na opravy silnic II. a III. tříd ve vlastnictví krajů. Po rozdělení náš
kraj obdrží 5,61 % z celkové částky, to jest 168,417 milionů korun.
Byl sestaven seznam 21 akcí za 246,8 milionů korun, přičemž nákla-
dy by se podle předpokladu měly snížit v rámci výběrového řízení na
zhotovitele staveb. Na okres Bruntál připadá pět akcí v celkové výši
cca 50 milionů korun, které budou financovány ze Státního fondu do-
pravní infrastruktury. Na Rýmařovsku jsou k realizaci připraveny
souvislé opravy na dvou úsecích za cca 60 milionů korun, které bu-
dou financovány z kraje. Jedná se o dokončení opravy silnice Skály
– Rešov a rekonstrukci komunikace Rýmařov – Velká Štáhle, která se
uskuteční ve třech etapách; ta první, letošní, by měla být hotova 
v úseku Rýmařov – Jamartice. Čtenáře budu o termínech jednotli-
vých oprav silnic informovat. Ing. Jaroslav Kala, krajský zastupitel
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Nejspíš už vám někdy někdo vytkl, že máte obě ruce levé. Případně,
že jste na něco úplně leví. To jest nešikovní, gramlaví, prostě neme-
hla. Tohle rčení zrovna nepovzbudí, aspoň většinu lidí ne. Pro men-
šinu, odhadem desetiprocentní, je to ale kompliment. Když levákovi
vmetete do tváře, že má obě ruce levé, vyseknete tím vlastně poklo-
nu jeho jedinečnosti. Jen to schválně zkuste naopak: Máš obě ruce
pravé! To prostě říct nejde.
Mám slabost pro výjimky. Prý potvrzují pravidlo, podle mě ho ale
spíš zdravě podvracejí, narušují, zpochybňují a spolu s tím obohacu-
jí, rozšiřují a zpestřují, probouzejí představivost, zvětšují obzory, in-
spirují. Být výjimečný, jinaký, to ovšem není žádný med. Menšiny to
znají. Diskriminace pořád funguje, ať je doba jak chce moderní, spo-
lečnost jakkoliv demokratická a výchova k toleranci sebevíc upřím-
ná, vláda silnějších, resp. početnějších trvá. Minority jsou stále zne-
výhodněné, a to i ty natolik neškodné a nevinné jako leváci.
Abych nebyla podezírána z osobního prospěchářství – jsem pravák.
Od narození. První setkání s leváctvím u mě proběhlo standardně, ci-
tovaným hodnocením úrovně jemné motoriky. Průpovídka „Máš obě
ruce levé!“ mi z dětství rezonuje dodnes. Se skutečným levákem
jsem měla tu čest až v první třídě. Soudružka učitelka tehdy nebohé-
ho spolužáka uklidňovala, že může klidně psát levou rukou. Snad že
to byla žena rozumná, snad že už přeučování nebylo v módě, levác-
tvím postiženému spolužákovi to ušetřilo mnohé strázně a neblahé
následky (třeba koktání). Ani můj pozdější další levoruký spolužák
nebyl násilím přeučován. Přestože škrabal i levou rukou úděsně.
A pokud vím, tendence k podobnému mrzačení zdravých dětí se od
té doby u nás znovu neprosadila (natož brutální metody jiných kul-
tur, třeba přivazování levé ruky či polévání vařící vodou). Přesto – le-
váci jsou i v přívětivé české kotlině znevýhodněni pořád.
Tak třeba ve školní třídě – lavice stojí podél oken tak, aby světlo do-
padalo zleva, tedy k výhodě pravorukých. Sedět v lavici může levák
jedině vlevo, jinak by se s pravorukým sousedem žďuchal. Píše se
zleva doprava, takže pravák psací nástroj pohodlně táhne, zatímco le-
vák jej namáhavě tlačí. A k tomu si píšící rukou maže, co už napsal.
Klasickými (pravorukými) nůžkami nic neustřihne. 
Takových komplikací zažívá i dospělý levák denně nepřeberně.
Otevřít si konzervu obyčejným otvírákem? Nemožné. Ostříhat si
nehty? Potřebujete speciální manikúru (která stojí několikanásobně
víc a navíc není běžně k dostání). V autě je řadicí páka i většina 
ovládacích čudlíků taky napravo a neraďte levákům prosím, ať se od-
stěhují do Anglie.
Aniž bychom si to uvědomovali, s leváky se v našem pravorukém
světě moc nepočítá, a tak není divu, že jsou statisticky více ohroženi
úrazy a nehodami, a mají tím pádem také kratší průměrnou délku do-
žití (až o devět let). Na druhou stranu jsou prý inteligentnější, resp. je
mezi nimi více geniálních lidí (levákem byl da Vinci, Mozart
i Einstein). To se dá vysvětlit různě, třeba kapacitou dominantní moz-
kové hemisféry, nebo i tím, že s nutností překonávat nástrahy pravo-
rukého světa leváci lépe rozvinuli svou schopnost řešit nejrůznější si-
tuace. Neboť co tě nezabije, to tě posílí.
Mou sympatii k výjimkám posílila osobní zkušenost s levorukým po-
tomkem. Jeden levák v jinak zcela pravoruké rodině, to je něco jako
experimentální model celé společnosti. A každodenní zkouška tole-
rance. Že je dítě neustále pobryndané? Jistě, protože mu vytrvale cpe-
te lžíci do pravé ruky. Že břídilsky stříhá papír, škrábe brambory ne-
bo krájí chléb? O nůžkách už byla řeč, ale věděli jste, že i standardní
škrabka nebo nůž má ostří přizpůsobené pravákům? Kdysi mě poba-
vil levoruký kamarád, když si před sebe postavil hrnek kávy uchem
vpravo a láteřil, že už by někdo mohl vymyslet hrnky pro leváky.
Vtipy vás ale přejdou ve chvíli, když coby levák máte nalévat z od-
měrky či rychlovarné konvice. Rysky s číselníkem jsou totiž obvykle
na té straně, kde je dobře vidí pravák, třímající ucho v pravé ruce.
Levák aby viděl za roh.
Pravoruký rodič levorukého dítěte tak musí počítat s tím, že výtka
„Máš obě ruce levé“ je krajně nepatřičná. Nejen proto, že je nespra-
vedlivá. Jsou naopak chvíle, kdy by si rodič sám přál být levorukým
aspoň na chvíli. Třeba aby dítě leváka naučil zavazovat tkaničky. To

je jen jedna ze situací, v jakých se levák ocitá celoživotně – s poci-
tem, že je všechno jaksi naopak.
Leváci to nikdy neměli snadné. Ještě v 19. století byli stigmatizová-
ni a omezováni jsou v některých společnostech dodnes (třeba pro
Araby je levá ruka nečistá a nesmí se k mnoha úkonům vůbec použí-
vat). I čeština, jazyk vyspělého národa, který upustil od násilného
přeučování leváků na pravorukost už před padesáti lety (!), v sobě
kóduje předsudky vůči leváctví (levárna, levota = podraz), stejně tak
angličtina (sinister = levý, ale i zlý, hrozivý). Naopak pojem pravác-
tví má protekci (pravý = správný, skutečný, dobrý). I jazyk nás 
usvědčuje z diskriminace. A tak se nelogicky a nepravdivě říká „mít
srdce na pravém místě“, přičemž taková chvála tělesné anomálie zní
v kontextu uctívané normálnosti obzvlášť pikantně.
Se svou slabostí pro výjimky a pro leváky obzvlášť můžu s čistým
svědomím prohlásit: Mám srdce na levém místě. ZN

Pár slov... o levácích
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Aktuálně z města

Válečný veterán z Janovic obdržel slovenské státní vyznamenání
V Moravskoslezském kraji eviduje âeskoslovenská obec legionáfiská 76 vá-
leãn˘ch veteránÛ, z nichÏ na R˘mafiovsku Ïije pouze jeden – Pavel Bednár
z Janovic, kter˘ pfied nûkolika dny oslavil jubileum 90 let.
Při příležitosti významného životního jubilea byla válečnému veteránu
Pavlu Bednárovi předána v pátek 4. března pamětní medaile ministra 
obrany Slovenské republiky k 70. výročí Slovenského národního po-
vstání a ukončení druhé světové války. Medaili předal krajský koordi-
nátor a terénní pracovník pro péči o válečné veterány, předseda Jednoty
československé obce legionářské v Opavě, podplukovník Václav
Krejčí. Mezi gratulanty, kteří přáli panu Bednárovi k vyznamenání a ži-
votnímu jubileu, byli dále předseda Československé obce legionářské
v Bruntále Antonín Zgažár, Eva Holčápková z Českého svazu bojovní-
ků za svobodu a starosta města Bruntálu Petr Rys, člen Československé
obce legionářské. V Moravskoslezském kraji jsou pouze dva držitelé té-
to medaile – Pavel Bednár z Janovic a Josef Beniska z Opavy (93 let). 
Kromě nově udělené pamětní medaile má válečný veterán Pavel
Bednár další ocenění. Jedno z posledních – jubilejní medaili „70 let
vítězství ve Velké vlastenecké válce“ převzal v bruntálském zámku

loni v dubnu z rukou generálního konzula Ruské federace v ČR
Andreje Jevgenjeviče Šaraškina.
Pavel Bednár bojoval v roce 1944 ve Slovenském národním povstá-
ní po boku partyzánů brigády Sniežinsky v oddíle Tuš poblíž města
Povážský Inovec. „Status válečného veterána v Rýmařově měl ještě
pan Drapl, který zemřel v roce 2008. Péče o válečné veterány zapo-
čala v roce 2007 a na Rýmařovsku je už jediným válečným veteránem
Pavel Bednár,“ doplnil informaci podplukovník Václav Krejčí.
Dodal, že zahraniční vojáci, kteří bojovali se zbraní v ruce a splnili
zákonné podmínky, získali status válečného veterána. Ostatní mají
většinou status politických vězňů, například sedmadevadesátiletý
pan Tumely z Ryžoviště. Před padesáti lety byly na Rýmařovsku tři
základní organizace pro válečné veterány – v Břidličné, Horním
Městě a Rýmařově.
Zástupci města Rýmařova navštívili a poblahopřáli Pavlu Bednárovi
k jeho životnímu jubileu o týden později. JiKo

Oprava farní věže vrcholí
Po dvou mûsících se na farní vûÏ vrátil kuÏel stfiechy, rekonstruovanou vr-
cholovou ãást na pÛvodní místo usadil jefiáb. Práce na opravû jsou pfied do-
konãením.
Střešní konstrukce farní věže byla sňata 9. prosince a na své místo se
po kompletní renovaci vrátila 12. února. Dva měsíce pracovali tesaři
a klempíři na dvoře rýmařovské fary, jejich postup brzdily výkyvy
zimního počasí. Tesaři kompletně vyměnili trámoví krovu včetně po-
zednic, které byly silně poškozené dřevokazným hmyzem. Změnou
patrnou na první pohled je nová krytina z měděného plechu, jejíž
spodní část dokončili klempíři už na usazené střeše.

Podle odhadu farnosti bude celá oprava stát přibližně 700 tisíc korun.
První, již hotová fáze stála cca 300 tisíc korun, druhá, která zahrnuje
kromě tesařských a klempířských prací zlacení makovice, výrobu no-
vého kohouta a korouhve, ale také lešenářské práce, přijde podle
předběžného odhadu na dalších 400 tisíc korun. Na nákladech se po-
dílí Biskupství ostravsko-opavské, Ministerstvo kultury ČR,
Římskokatolická farnost Rýmařov a město Rýmařov.
Původní poškozené trámy byly uloženy do farního archivu. Nesou na
sobě doklady dřívějších oprav věže. O jejich stáří svědčí např. pou-
žité kované hřeby, ale i nápisy na dřevě. Záznamy uvádějí kromě

Podplukovník Václav Krejčí předal medaili válečnému veteránu
Pavlu Bednárovi, který byl v době návštěvy nemocen

Zleva podplukovník Václav Krejčí, Eva Holčápková, Pavel Bednár,
Antonín Zgažár a Petr Rys 

Fota: Josef Litvík
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místa (Römerstadt) a data (1890, 1930, 1945) také osobní jména
(Könne Albert, Mattis Günther, Joh. Beier, Jos. Suchanek, Rudolf
Zimer ad.), patřící pravděpodobně řemeslníkům, kteří v minulosti
prováděli částečné opravy střešní konstrukce. O osudu původních
trámů rozhodne stavební úřad Biskupství ostravsko-opavského po
posouzení památkářů.
Rekonstrukce střechy věže zaujala pozornost obyvatel Rýmařova, na
historické budově fary se ovšem provádí i méně nápadné renovace už

několik let. Od roku 2010 až do loňska probíhala v etapách výměna
špaletových oken s celkovými náklady cca 800 tisíc korun, na kterou
dotací přispělo ministerstvo kultury, město Rýmařov a zbývající část
uhradilo biskupství spolu s farností. Kromě toho farnost investovala
např. do výměny kotle, vložkování komínů a dalších nutných oprav
budovy. Podle Programu regenerace Městské památkové zóny
Rýmařov by měla renovace fary pokračovat sanací vlhkého zdiva, 
opravou střechy a fasády. ZN

Finanční úřad prodlužuje úřední hodiny podatelen
Finanãní úfiad pro Moravskoslezsk˘ kraj v období
od 21. bfiezna do 1. dubna prodluÏuje úfiední hodiny
podatelen sv˘ch územních pracovi‰È. V uvedeném ob-
dobí budou podatelny otevfieny v pracovních dnech od
8:00 do 18:00.
Prodloužení úředních hodin souvisí s koncem lhůty pro podání při-
znání k dani z příjmů fyzických osob za rok 2015. Lhůta končí v pá-
tek 1. dubna 2016. Uloží-li fyzická osoba nejpozději 1. dubna 2016
u místně příslušného správce daně plnou moc udělenou daňovému
poradci ke zpracování a podání přiznání k dani z příjmů fyzických 
osob za rok 2015 nebo má-li dle zákona o účetnictví povinnost ově-
řit účetní závěrku auditorem, podává daňové přiznání v termínu do
1. července 2016. 
Vybraná územní pracoviště Finančního úřadu pro Moravskoslezský kraj

budou vybírat přiznání k dani z příjmů fyzických
osob od veřejnosti a poskytovat související in-
formace i mimo své obvyklé úřadovny.
V Rýmařově budou pracovníci Finančního 
úřadu k dispozici 30. března od 12:00 do 17:00

a 1. dubna od 10:00 do 14:30 ve Středisku volného času Rýmařov.
Tiskopisy daňového přiznání včetně všech příloh, pokyny k vyplnění
tiskopisů, informace potřebné ke správnému vyplnění tiskopisů, odpo-
vědi na nejčastější dotazy k problematice daně z příjmů fyzických 
osob a stanoviska Finanční správy ČR jsou dostupné také na www.fi-
nancnisprava.cz. Nejsnadněji lze přiznání vyplnit a podat elektronicky
prostřednictvím aplikace Elektronická podání pro finanční správu na
Daňovém portálu na www.daneelektronicky.cz. 

Ing. Petra Homolová, tisková mluvčí FÚ pro MSK

FINANČNÍ ÚŘAD PRO MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ
Na Jízdárně 3162/3, 709 00 Ostrava 

Tel.: 596 651 302

Informace pro fyzické osoby k placení vybraných druhů daní
Finančnímu úřadu pro Moravskoslezský kraj

Od 1. 3. 2016 mohou poplatníci daně, fyzické osoby s rodným číslem nebo vlastním číslem plátce, zaplatit vy-
brané daně na každé pobočce České pošty bez úhrady poštovního poplatku, a to využitím nové Poštovní pou-
kázky A – dokladu V/DS, tzv. „daňové složenky“.
Poštovní poukázky A – doklady V/DS jsou k dispozici na každé poště i na každém územním pracovišti finančního
úřadu. Prostřednictvím „daňové složenky“ může fyzická osoba finančnímu úřadu bez poštovního poplatku uhradit:

1) Daň z příjmů fyzických osob podávajících přiznání 
(ve prospěch účtu FÚ pro Moravskoslezský kraj 721-77621761/0710)

2) Daň z nemovitých věcí
(ve prospěch účtu FÚ pro Moravskoslezský kraj 7755-77621761/0710)

3) Daň z nabytí nemovitých věcí
(ve prospěch účtu FÚ pro Moravskoslezský kraj 7691-77621761/0710)

4) Daň z převodu nemovitostí
(ve prospěch účtu FÚ pro Moravskoslezský kraj 7763-77621761/0710)

Kód banky uvedený za lomítkem (0710) se na daňové složence nevyplňuje, je na složence již předtištěn, obdobně
je na složence předtištěn konstantní symbol.
Variabilním symbolem je rodné číslo bez jakýchkoliv mezer, pomlček nebo lomítek, tj. 9 nebo 10 čísel vyplněných
tak, aby poslední číslo bylo umístěné v poslední, 10. pozici. Při vyplňování devítimístného rodného čísla zůstane
první pozice položky „V. symbol“ nevyplněna.
Všechny daně lze Finančnímu úřadu pro Moravskoslezský kraj zaplatit také bezhotovostně, kompletní informace
k placení daní naleznete na www.financnisprava.cz. Ing. Petra Homolová, tisková mluvčí
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Odbory MěÚ informují

Jak fungují sociální služby, komunitní plánování, poradna domácího násilí,
prevence kriminality a pěstounská péče?

Odbor sociálních věcí se zaměřuje na pomoc občanům z hlediska soci-
ální péče. Škála jeho působnosti je velmi pestrá a týká se zejména po-
skytování sociálních služeb, zdravotnictví, zajištění sociálně-právní 
ochrany dětí a prevence kriminality. Odbor také poskytuje pomoc ob-
čanům, kteří se ocitli v tíživé životní situaci a nemohou ji sami zlepšit
vzhledem k věku, zdravotnímu stavu nebo z jiných vážných důvodů.
Činnosti v oblasti sociální péče se řídí zákonem č. 108/2006 Sb., o so-
ciálních službách, sociálně-právní ochrana zákonem č. 359/1999 Sb.,
o sociálně-právní ochraně dětí.

Co vyřídí občan na odboru sociálních věcí a jak ven ze zadluženosti?
S čím se může běžný občan na odbor sociálních věcí obrátit? Podle ve-
doucí odboru Ivety Podzemné s jakýmkoliv problémem týkajícím se
soukromých záležitostí, ať jde o vztahové nebo finanční problémy či
problémy s výchovou dětí.
„Vyplácení sociálních dávek bylo převedeno na úřady práce, možná
i proto mnozí občané náš odbor zaměňují právě s úřadem práce.
Věnujeme se ryze sociální činnosti, pomáháme lidem řešit bytovou a fi-
nanční situaci, zadluženost, otázku zaměstnání, pomáháme při vyřizo-
vání různých záležitostí, dávek, osobních dokladů, stravenek na oběd.
Naše sociální pracovnice řeší nejen naléhavé situace, ale také samy vy-
hledávají lidi v nouzi a snaží se jim pomáhat. Největší problematikou
jsou dluhy. Lidé jsou insolvenci a utápí se v dluzích – to je opravdu vel-
ké procento případů, které náš odbor řeší,“ přiblížila vedoucí odboru
Iveta Podzemná.
Podle jejích slov hodně lidí přichází na poslední chvíli, protože odklá-
dají dluhové problémy na neurčito nebo se stydí za svou momentální si-
tuaci. Vše má ale řešení. Sociální pracovnice dokážou jednat s finanč-
ními ústavy, exekutory, energetikou, plynaři, lidé by však měli přichá-
zet včas.
„Důležité je, aby dotyčný člověk vše dotáhnul do zdárného konce, vy-
hledal patřičné doklady, zašel, kam je potřeba, a hlavně se nestyděl si
přiznat, že to prostě nezvládá. Nejdůležitější je, aby si lidé uvědomili, že
z každého problému je cesta ven,“ přesvědčuje Iveta Podzemná. Na dru-
hé straně jsou podle ní lidé, kteří svou situaci řešit nechtějí, a život na
okraji společnosti jim vyhovuje.

Chybí zařízení ústavní péče
Subjektů, které zajišťují sociální služby, je ve městě poměrně dost, na-
př. Diakonie ČCE, Slezská diakonie, Společnost pro podporu lidí
s mentálním postižením, pobočka Společenství Romů na Moravě, růz-
né poradny a další. Přesto padne otázka, zda jsou ve městě zajištěny
všechny sociální služby. „Rezervy vidíme především v absenci ústavní
péče, když potřebujeme umístit klienty, kteří vyžadují čtyřiadvacetihodi-
novou péči. Tady se projevuje nedostatek zařízení jak pro mentálně i tě-
lesně postižené občany, tak pro psychotiky nebo alkoholiky. Všechna ta-
to zařízení jsou přeplněna, a pokud se objeví člověk, který nikoho nemá
a jeho situaci je potřeba řešit, nastává velký problém,“ vysvětluje ve-
doucí sociálního odboru.
Město na své náklady takové zařízení vybudovat nemůže, většinou jde
o zařízení krajská nebo státní. Jedno z nich – chráněné bydlení pro han-
dicapované – vybudoval kraj v Rýmařově v objektu mateřské školy na
ulici U Potoka, kam se přestěhovali klienti z Jindřichova ve Slezsku.
Trendem je transformovat sociální péči a například mentálně postižené
začleňovat do společnosti, aby nebyli izolováni, a vést je k větší sobě-
stačnosti. Někteří z nich byli v minulosti zbaveni svéprávnosti, a teď se
ukazuje, že k tomu dojít nemuselo, protože mnoho věcí dokážou s jis-
tou asistencí zvládat. „Proto se dnes budují menší zařízení rodinného
typu. I díky rýmařovské Harmonii na ulici U Potoka se budou měnit
pravidla opatrovnictví. Město Rýmařov se postupně stane opatrovníkem
většiny uživatelů. Nový zákon totiž neumožňuje, aby bylo opatrovníkem
zařízení, takže spolupráce odboru sociálních věcí Městského úřadu
Rýmařov s Harmonií bude velice úzká,“ dodala Iveta Podzemná.

Co je to komunitní plánování?
K trendům posledních let patří také komunitní plánování. Co tento po-
jem znamená? Jde o proces plánování sociálních služeb v konkrétním
městě za účasti zadavatele (zástupců města), poskytovatelů sociálních
služeb a samotných uživatelů těchto služeb. Těch podle slov Ivety
Podzemné mnoho není. „Přivítali bychom, kdyby s námi spolupracova-
lo více seniorů, případně lidí, kteří se zajímají o zdravotně postižené.
Pracuje se ve dvou skupinách, první je zaměřena na děti, mládež a rodi-
nu, druhá na seniory a zdravotně postižené. Dále s námi spolupracují zá-
stupci policie a hasičů. Budeme připravovat třetí komunitní plán na ro-
ky 2016 až 2020, který by měl být hotov v prosinci letošního roku. Bude
obsahovat priority sociální oblasti, služby, které chceme zachovat, pří-
padně nové služby nebo související aktivity v zájmové či zdravotní ob-
lasti. Scházíme se jednou za čtvrt roku, v případě tvorby nového komu-
nitního plánu máme schůzky jednou měsíčně,“ shrnula Iveta Podzemná.

Proč a kdy do poradny domácího násilí?
V Rýmařově funguje také poradna domácího násilí, kterou provozuje
Elpis Slezské diakonie v bývalé Jednotě na ulici Julia Sedláka. Do po-
radny může přijít každý, kdo v této oblasti potřebuje pomoc, v pátek od
13:00 do 15:30.
Domácí násilí je dnes velkým problémem. Kupodivu postihuje ve větší
míře rodiny s vyšším vzděláním, které navenek problematicky vůbec
nepůsobí. Není rovněž pravidlem, že jde jen o rodiny s dětmi. Do stati-
stiky jsou zahrnuti i lidé bezdětní nebo ti, kterým děti odrostly, často též
lidé žijící společně se seniory. Poradna je přísně důvěrná a pracovníci
přistupují k jednotlivým případům individuálně a zodpovědně.

Týrané děti
Alarmujícím problémem současnosti je týrání dětí. Prvním krokem
k řešení tohoto zvlášť závažného protiprávního jednání je nahlásit oka-
mžitě viníka. Kam? „Každé týrání dítěte je nutné nahlásit k nám na od-
bor sociálních věcí. Oznamovatel se přitom nemusí bát, že bude zvidi-
telněn. Podle zákona o sociálně-právní ochraně dětí zůstává oznamo-
vatel vždy v anonymitě. Pro případy týrání dětí máme zřízenu nepřetr-
žitou pohotovost. Vyjíždíme, pokud nás policie uvědomí, byť by to mělo
být v noci, a jsme schopni dítě zajistit,“ sdělila Iveta Podzemná. Podle
jejích slov dochází k podobným případům i několikrát ročně.
Kam týrané dítě na přechodnou dobu putuje? „Záleží na stáří dítěte, ale
většinou využíváme zařízení pro děti vyžadující okamžitou péči.
Nejbližším je Dětský domov Janovice, který přijímá děti od novorozen-
ců do deseti let, výjimečně i starší, v Dlouhé Loučce je Klokánek, který
přijímá děti všech věkových kategorií. Veřejnost se někdy ptá, proč ro-
dičům ta děcka neodeberou a nedají je raději do domova? Dnes je spíš
tendence k takzvané sanaci rodiny. Je důležité pracovat s rodinou, zlep-
šit podmínky a vztahy tak, aby se děti mohly vrátit zpátky do rodiny,“
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uvedla Iveta Podzemná. Zbavení rodičovské odpovědnosti je zcela vý-
jimečný zásah do práv rodičů a přistupuje se k němu na základě soud-
ního příkazu jen tehdy, kdy rodič o dítě nejeví žádný zájem.
Děti a studující do 26 let mohou v akutní chvíli využít anonymně a zdar-
ma linku bezpečí na čísle 116 111 každý den od 15:00 do 19:00, o ví-
kendech navíc od 9:00 do 13:00. Téměř okamžitě operátor ví, odkud dí-
tě volalo, a odbor sociálních věcí ihned zasahuje.

Prevence kriminality dětí
Pokud děti zažívají v rodině nestandardní výchovu, mohou se lehce do-
stat k páchání kriminality. Důležitá je pak spolupráce rodiny, odboru so-
ciálních věcí a školy. Je nanejvýš potřebné, aby se problém začal řešit
včas. Pokud se zanedbá a dítě si osvojí špatné návyky, zbývá poslední
možnost – umístit je do výchovného ústavu. „Snažíme se ovšem, aby dí-
tě navštěvovalo rodinu často a pravidelně, někdy je podmínečně pro-
puštěno a dojde i k nápravě,“ řekla vedoucí odboru.
K největším prohřeškům mezi dětmi a mládeží patří kouření marihua-
ny, tedy nikoliv požívání alkoholických nápojů. Podle Ivety Podzemné
se u dětí v tomto ohledu snižuje věková hranice. Odbor sociálních věcí
provádí ve spolupráci s policií namátkové kontroly a přednášky ve ško-
lách. Pokud má škola zájem, kurátorka s dětmi hovoří a je s nimi v kon-
taktu. „Zákon o sociálně-právní ochraně dětí nám umožňuje hovořit
s dítětem v nepřítomnosti rodičů a máme právo si ponechat pro sebe to,
co nám dítě řekne,“ sdělila vedoucí odboru. 

Pěstounská péče
Lidé jsou v oblasti pěstounské péče hodně opatrní. Odbor sociálních
věcí by přitom přivítal, kdyby pěstounů bylo více, stejně jako žadatelů 
o adopci. Důvodem je podle Ivety Podzemné nedostatek informací.
„Potenciální pěstouni mají málo informací o tom, jaké děti do pěs-
tounské péče jdou, možná mají pocit, že se jedná o děti handica-
pované, případně jiné barvy pleti a že mají málo možností ovlivnit
výběr dítěte. To ale není pravda. Žadatelé nejsou nuceni k tomu,
aby si brali dítě, které by nechtěli,“ tvrdí vedoucí odboru sociál-
ních věcí. Jiná situace je ovšem u pěstounské péče na přechodnou
dobu, u takzvaných profesionálních pěstounů, kteří pobírají za

svou práci státní mzdu. Ti si skutečně vybírat nemohou.
V oblasti pěstounské péče spolupracuje odbor sociálních věcí
i s Dětským domovem v Janovicích. O pěstounské péči nebo osvojení
rozhoduje krajský úřad. Žadatelé musí podat žádost na odbor sociálních
věcí, musí projít schvalovacím procesem a psychologickými testy a mě-
li by věkově odpovídat věku dítěte. Žadatelé nemusí být v domácnosti
dva – muž a žena, stačí jednotlivec. Příspěvek na úhradu potřeb dítěte
při běžné pěstounské péči činí od 4 500 do 6 600 korun měsíčně podle
věku dítěte, nejdéle však do 26 let (při studiu). Odměna pěstouna činí
podle počtu dětí od 8 000 korun (při jednom dítěti) do 20 000 korun (při
třech a více dětech) měsíčně. Vyšší částky jsou poskytovány u dětí han-
dicapovaných. Dále mohou pěstouni obdržet příspěvek na motorové
vozidlo, pokud mají v pěstounské péči více dětí. U profesionálních pěs-
tounů se odměna vyplácí i tehdy, když v péči právě žádné dítě nemají.
Motivem pro pěstouny by ovšem neměla být jen finanční odměna.
K opatrovnictví a pěstounské péči by měli mít lidé vztah, a pokud jsou
hnacím motorem pěstounů jen finance, okamžitě se to pozná. S pěs-
tounskými rodinami, kterých je na Rýmařovsku dvaadvacet, odbor so-
ciálních věcí úzce spolupracuje, pořádá pro ně například víkendové
pobyty. JiKo

I. etapa – místní části Janovice, Jamartice, Ondřejov a Stránské.

II. etapa – Rýmařov: ulice Pivovarská, Strálecká, Havlíčkova,
Národní, Radniční, Jungmanova, Máchova, Mlýnská,
Komenského, Husova, nám. Míru, Školní nám., Příkopy, Rudé ar-
mády, Opavská (po ulici U Lomu), Harrachov, Bezručova,
U Potoka, Žižkova, Revoluční, Dukelská, Úvoz, tř. Hrdinů, Tomáše
Matějky, Lipová, Okružní, Nádražní, Na Stráni, Pod Svahem,
Zahradní, Marxova, Na Vyhlídce, 8. května a ostatní ulice, které ná-
ležejí do spádové oblasti vyjmenovaných ulic.

III. etapa – Rýmařov: nám. Svobody, ulice K. Čapka, Divadelní,
Bartákova, Jesenická, U Lomu, U Rybníka, Opavská (od Leny),
Pivovarská, 1. máje, Sadová, J. Sedláka, Palackého, Jelínkova,
Sokolovská, J. Fučíka, Karla Schinzela, Nerudova, Hornoměstská,
Lidická, Větrná a ostatní ulice, které náležejí do spádové oblasti vy-
jmenovaných ulic.

Nebezpečným odpadem se rozumí staré léky, autobaterie, mono-
články, zbytky ředidel, barev, lepidel a rozpouštědel, motorové ole-
je, absorpční činidla a jiné filtrační materiály, olejové filtry, zářiv-
ky, chladicí zařízení obsahující freony, fotochemikálie.

Objemným odpadem se rozumí takový komunální odpad, který

nelze pro jeho rozměry uložit do sběrných nádob na zbytkový ko-
munální odpad, především vysloužilý nábytek a jeho části, staré ko-
berce, linolea, televize, pračky, kamna, bojlery, pneumatiky apod.

Občané, kteří se chtějí zbavit nebezpečných odpadů, je předají
osobně pracovníkům Městských služeb Rýmařov, s. r. o., kteří
mobilní svoz provádějí. Tekuté nebezpečné odpady nebudou
odebírány, tyto lze uložit pouze v recyklačním dvoře a odpado-
vém centru.

Druhotné suroviny lze ukládat do kontejnerových hnízd nebo na
recyklačním dvoře a v odpadovém centru, směsný komunální od-
pad do popelnic nebo kontejnerů k tomu určených.

Recyklační dvůr na Palackého ulici:
po–pá 9:00–16:30, so 8:00–13:00
Odpadové centrum na ulici 8. května:
po–pá 6:00–16:30, so 8:00–13:00

UPOZORNĚNÍ PRO OBČANY!
Dle zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších
předpisů, je za nepovolené ukládání odpadů před recyklačním

dvorem, odpadovým centrem i na jiných místech možno dle usta-
novení § 47 odst. 1 písm. h) uložit pokutu do výše 50 000 korun.

Městské služby Rýmařov, s. r. o., oznamují
termíny mobilního svozu nebezpečného a objemného odpadu:

I. etapa – 2. dubna od 8:00
II. etapa – 9. dubna od 8:00

III. etapa – 16. dubna od 8:00

Pěstounské rodiny Foto: archiv odboru sociálních věcí MěÚ Rýmařov
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Zloděje přilákaly tašky
Další případ vloupání do zaparkovaného au-
tomobilu ilustruje fakt, že zloděje lákají věci
viditelně odložené na sedadlech. Jeden se 
22. února vloupal do oktávie odstavené ve
Staré Vsi. Rozbil okno a ze zadního sedadla
ukradl odložené tašky. Škoda na odcizených
věcech je zanedbatelná, zloděj ale způsobil
škodu poškozením vozu za 5 tisíc korun.

Pachatel krádeží dopaden
Rýmařovští policisté dopadli pachatele dvou
krádeží z letošního ledna. Je jím 53letý muž
bez zaměstnání a bez domova, který byl už
za podobnou trestnou činnost souzen. Z po-
sledního výkonu trestu byl propuštěn v čer-
vnu 2015.
Ve druhé polovině ledna se násilím vloupal
do rekreační chaty v Ondřejově, odkud od-

nesl dvě stará rádia. Jedno prodal, druhé dal
rodinným příslušníkům. Jen o pár dnů po-
zději byl zadržen krátce poté, co se vloupal
do uhelných skladů na Nádražní ulici
v Rýmařově. Poškodil oplocení, vnikl do 
areálu, do přineseného pytle naskládal přes
50 kg briket a naložil je na ruční vozík. Byl
však přistižen a dopaden, když se před poli-
cisty schovával mezi garážemi. Hrozí mu ny-
ní trest vězení až na tři roky.

Ze sklepa zmizelo kolo 
za 60 tisíc

Rýmařovští policisté vyšetřují případ vlou-
pání do sklepních prostor panelového domu
na Pivovarské ulici. Zloděj se někdy mezi
26. a 29. únorem dostal do sklepa a vypáčil
dveře jedné z kójí. Odcizil odtud jízdní kolo
i s příslušenstvím za 60 tisíc korun.

Mladík týral svoji družku
Za dva měsíce letošního roku se policisté na
území okresu Bruntál zabývali už 21 inci-
denty se znaky domácího násilí. Šest násilní-
ků vykázali z obydlí, což je tolik osob jako
za celý loňský rok. 
Zatím poslední incident se stal v Rýmařově.
Komisař bruntálské kriminálky rozšířil stíhá-
ní 23letého muže, který byl obviněn za dlou-
hodobé týrání své družky už loni v prosinci
a byl vykázán z obydlí na deset dnů. V do-
mácnosti poškozené zasahovala policie opa-
kovaně, žena však následně odmítala vypo-
vídat a nedala souhlas s trestním stíháním.
Mladík svou družku týrat nepřestal. Pod vli-
vem alkoholu ji nadále ponižoval a brutálně
fyzicky napadal. Po posledním incidentu
skončil ve vazbě. Hrozí mu trest vězení až na
osm let. por. Bc. Pavla Jiroušková

Policie vybírá nové členy
V pondûlí 1. bfiezna v Ostravû slavnostnû sloÏilo sluÏební slib 21 novû pfiija-
t˘ch policistÛ, ktefií vstoupili do sluÏeb policie v Moravskoslezském kraji.
Nováčky čeká absolvování základní odborné přípravy a pak výkon
služby na základních útvarech policie v celém Moravskoslezském
kraji. Posílení se dočká Městské ředitelství policie Ostrava, územní
odbory ve Frýdku-Místku, Opavě a Karviné a dva policisté nastoupí
na územní odbor v Bruntále. K vnější službě krajského ředitelství na-
stoupí jeden policista. Věkové rozpětí nově přijatých se pohybuje od
20 do 37 let.
Prosazovat zákonnost, chránit práva a svobody osob a proti nezákon-
nému jednání působit také preventivně, to je jen stručný výčet toho,
co se od nově přijatých policistů očekává. To vše klade vysoké náro-
ky na fyzickou a psychickou odolnost a na nutnost neustále prohlu-
bovat své znalosti
a odbornou kvalifi-
kaci. Stejné nároky
budou kladeny na
ty, kdo by rovněž
měli zájem rozšířit
řady moravskoslez-
ských policistů.
Další zájemci o služ-
bu u policie mohou
kontaktovat perso-
nální pracoviště
a doručit písemnou
žádost o přijetí do
služebního poměru.
Musí splňovat pod-
mínky, mezi které
patří plnoletost, do-
sažené střední vzdě-
lání s maturitní zkou-
škou (případně vyš-
ší), občanství České
republiky a bez-
úhonnost, nesmí být
členy politických
stran či hnutí ani
vykonávat živno-
stenskou nebo jinou
výdělečnou činnost,

případně být členy řídících nebo kontrolních orgánů právnických 
osob, které vykonávají podnikatelskou činnost.
Uchazeči budou muset projít náročným výběrovým řízením.
Předpokladem je totiž nejen perfektní zdravotní stav, ale i skvělá fy-
zická kondice a osobnostní způsobilost. Právě psychotesty vyřadí ví-
ce než polovinu uchazečů a zopakovat je lze až po uplynutí dvou let.
Kontakt na personální pracoviště: Krajské ředitelství policie
Moravskoslezského kraje, ulice 30. dubna 24, 728 99 Ostrava, tele-
fon: 974 722 409, e-mail: krpt.op.vyber@pcr.cz.
Více informací naleznete na internetových stránkách: http://www.po-
licie.cz/clanek/moznosti-uplatneni-v-policii-ceske-republiky.aspx.

por. Mgr. Daniela Vlčková
Krajské ředitelství policie Moravskoslezského kraje
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ŠkolstvíZáchranáři v terénu

Posádky zdravotnické záchranné služby zasahovaly spolu se členy
horské služby u běžkaře v Jeseníkách. V pátek 5. března po půl dru-
hé odpoledne byli operátoři ZZS informováni o kolapsu muže v ob-
lasti Pradědu. Na místo byla vyslána pozemní posádka rychlé zdra-
votnické pomoci z Vrbna pod Pradědem a k misi vzlétl rovněž vrtul-
ník letecké záchranné služby z Ostravy. 
Devětapadesátiletý muž náhle zkolaboval při túře na běžkách. První
pomoc mu za současné telefonické asistence operátorky poskytovali
svědkové události. K těm se záhy přidal náhodně přítomný záchranář
a členové horské služby. Vzhledem k selhání základních životních
funkcí pacienta prováděli srdeční masáž a použili i automatický ex-
terní defibrilátor. Mezitím se na místo události dostala posádka sanit-
ního vozu a také letečtí záchranáři. Týmy záchranářů dále pokračo-
valy ve snaze o záchranu pacienta. Ani hodinová resuscitace za pou-
žití přístrojové techniky a léků však nevedla k obnovení srdeční čin-
nosti. Zasahující lékař tak musel nakonec konstatovat smrt postiže-
ného. PhDr. Lukáš Humpl, tiskový mluvčí ZZS MSK

Záchranáři resuscitovali běžkaře
v Jeseníkách

Hasiči radí občanům

Otrava plynem je kaÏdoroãním tématem topné sezóny. Vzhledem k ãetnému v˘-
skytu tûchto pfiípadÛ v posledních t˘dnech hasiãi opûtovnû apelují na prevenci.
Při provozu plynových spotřebičů v domácnosti, jako jsou karmy ne-
bo kotle na plynná paliva, existuje možnost úniku nebezpečného ply-
nu, především zemního plynu, oxidu uhelnatého či propan-butanu.
U oxidu uhelnatého, který necítíme, může dojít ke ztrátě vědomí
a některé případy otravy bohužel končí smrtí.
Základem prevence je dodržování zásad bezpečnosti při provozu ply-
nových zařízení. Ta musí projít nejen výchozí revizí s potvrzením
bezzávadnosti při uvedení do provozu, ale i pravidelnou provozní re-
vizí jednou za tři roky a každoroční
kontrolou, kterou smí provádět pouze
oprávněný revizní technik. Zajistit pra-
videlnou kontrolu, resp. revizi plynové-
ho zařízení je povinen majitel obytného
domu, případně společenství vlastníků
bytových jednotek či bytové družstvo
ve společných prostorách. Kontroly
jsou doporučeny také u plynových zaří-
zení uvnitř bytových jednotek. Jejich
provozovatelé musí dodržovat návod
výrobce pro užívání, obsluhu a údržbu
plynového zařízení tak, aby nedošlo
k ohrožení života, zdraví a majetku.
V případě zjištění závady je třeba zajis-

tit opravu oprávněnou osobou, obvykle revizním technikem plyno-
vých zařízení.
Únik plynu, zejména oxidu uhelnatého, často nelze včas odhalit jinak
než pomocí detektoru. V současné době jsou na trhu dostupné detek-
tory v ceně stovek korun, které reagují na vznik nebezpečné kon-
centrace plynů, jež se mohou v domácnostech vyskytovat. Pro sprá-
vnou funkci je nutné nejen vybrat vhodný typ detektoru tak, aby rea-
goval na požadovaný plyn, ale rovněž dbát na jeho správnou instala-
ci a umístění. Detektory plynu vždy instalujeme na stěnu místnosti,
pokud chceme detekovat lehký plyn (stoupá ke stropu), umístíme de-

tektor ke stropu, pokud těžký plyn (kle-
sá k podlaze), umístíme detektor blíže
k podlaze. Detektory mohou být napáje-
ny 9V baterií nebo ze sítě. 
Hlásiče oxidu uhelnatého chrání před
smrtícím plynem tím, že zajistí okamžité
upozornění na tvorbu CO u špatně spalu-
jících zařízení, např. bojlerů, kotlů, krbů
a dalších zařízení spalujících dřevo, uhlí,
plyn, oleje nebo naftu. Vzhledem ke
zrádnosti CO se doporučuje jeho umístě-
ní zejména k domácím kotlům a karmám
(zařízení není vhodné do vlhkého pro-
středí). Všechny detektory CO musí být
certifikovány. Zdroj: HZS MSK

Jak předejít otravě plynem

Foto: archiv HZS MSK

Foto: ZZS MSK
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Hlupák najde vždy ještě většího hlupáka, který ho 
obdivuje. Nicolas Boileau-Despréaux

Známá i neznámá výročí

Citát:

11. 3. 1711 zemř. Nicolas Boileau-Despréaux, francouzský básník
a kritik (nar. 1. 11. 1636) – 305. výročí úmrtí

12. 3. Významný den ČR – Vstup ČR do NATO v roce
1999

14. 3. 1681 nar. Georg Philipp Telemann, německý skladatel
(zemř. 25. 6. 1767) – 335. výročí narození

16. 3. 1736 zemř. Giovanni Battista Pergolesi, italský skladatel
(nar. 4. 1. 1710) – 280. výročí úmrtí

16. 3. 1961 zemř. Václav Talich, dirigent (nar. 28. 5. 1883) 
– 55. výročí úmrtí

17. 3. 1896 nar. Josef Sudek, fotograf (zemř. 15. 9. 1976) 
– 120. výročí narození

17. 3. 1941 zemř. Isaak Babel, ruský prozaik (nar. 13. 7. 1894) 
– 75. výročí úmrtí

17. 3. 1976 zemř. Luchino Visconti, italský režisér (nar. 2. 11. 1906)
– 40. výročí úmrtí

18. 3. 1976 zemř. Norbert Frýd, prozaik (nar. 21. 4. 1913) 
– 40. výročí úmrtí

18. 3. 1986 zemř. Ludvík Aškenazy, spisovatel a scenárista (nar.
24. 2. 1921) – 30. výročí úmrtí

19. 3. 1891 nar. Josef Šíma, malíř (zemř. 24. 7. 1971) – 125. výr. nar.
21. 3. Světový den poezie – vyhlásilo UNESCO od roku

1999
21. 3. Světový den Downova syndromu – neoficiálně se

připomíná od roku 2006, OSN přijat v roce 2011
21. 3. Světový den lesů – vyhlásila Konfederace evropské-

ho zemědělství roku 1971
22. 3. Světový den vody – vyhlásilo OSN od roku 1992
22. 3. 1471 zemř. Jiří z Poděbrad, český král (nar. 23. 4. 1420)

– 545. výročí úmrtí
23. 3. Světový den meteorologie – výročí založení Světové

meteorologické organizace v roce 1950, slaví se od
roku 1961 

24. 3. Světový den boje proti tuberkulóze – vyhlásila
Světová zdravotnická organizace v roce 1982

24. 3. 1896 nar. František Tichý, malíř a grafik (zemř. 7. 10. 1961)
– 120. výročí narození

Informační středisko Rýmařov
Otevírací doba:

Pondělí – pátek: 9:00–12:00;   13:00–17:00
Sobota: 9:00–12:00;   13:00–16:00
Neděle: 13:00–16:00
Telefon: 554 212 381, e-mail: info@rymarov.cz

Prodejní místa:
Sociálně terapeutická dílna Buřinka, Okružní 10, Rýmařov
Informační centrum Rýmařov, náměstí Míru 6, Rýmařov
Potraviny Lazarczyk, Opavská 24, Rýmařov

Výrobky
ze sociálně terapeutické dílny Buřinka

Aquacentrum Rýmařov
na Jesenické ulici

Po–Pá 16:00–21:00, So–Ne + svátky 10:00–21:00
Děti do 3 let zdarma, zvýhodněné rodinné vstupné.

Vstupné pro seniory – věk snížen na 58 let.
Oslavenci mají v den narozenin vstup do aquacentra zdarma

(nutno doložit osobním dokladem).
Klienti VZP si mohou nechat proplatit permanentku 

do výše 500 Kč za osobu.

Galerie Marie Kodovské
Mlýnská ulice č. 21

Prohlídky mimo sezónu jsou možné pro skupiny 
5 a více návštěvníků. 

Objednávky v informačním centru.

Diakonie ČCE, středisko v Rýmařově,
zve seniory k návštěvě KAVÁRNIČEK každé liché úterý 

v budově střediska na třídě Hrdinů 48 v Rýmařově.
Začátek vždy v 13:30. Ukončení posezení 15:30–16:00.
Kdo není schopen dojít do kavárny, může využít odvoz 

v den setkání v 13:30 od prodejny Hruška na ulici 1. máje.
Přijďte si za námi povykládat a naplánovat aktivity, které byste 

sami nepodnikli. Bližší informace na čísle 554 211 294.
Termíny kavárniček v prvním pololetí 2016 (každý lichý týden v úterý):

15. 3., 29. 3., 12. 4., 
26. 4., 10. 5., 24. 5., 7. 6. a 21. 6. 2016.

Srdečně zvou a těší se na vás zaměstnanci Diakonie ČCE

Plavání pro veřejnost v březnu
Pondělí 14:00–17:00 Úterý 14:00–20:00
Středa 14:00–17:00, 18:30–20:00 Čtvrtek 14:00–20:00
Pátek 14:00–20:00 Sobota 13:00–20:00

Neděle 13:00–20:00

Aerobik: Plavecký kurz:
Pouze v pondělí   18:45–19:45 Pondělí 17:00–18:30

Středa 17:00–18:30

Sauna je v provozu každý den

Krytý bazén Břidličná

Servis služeb
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Rozloučili jsme se
Miroslav Gič – Rýmařov ................................... 1968
Božena Štěpková – Rýmařov ................................... 1928
Anna Fajnorová – Rýmařov .............................. 1931
Františka Hájková – Rýmařov ............................... 1935

Evidence obyvatel MěÚ Rýmařov

Společenská kronika

Akce hradu Sovince

Blahopřejeme
jubilantům, kteří od předcházejícího vydání oslavili 80 let a více

Zdeněk Krč – Edrovice ........................................................ 80 let 
Marie Tylová – Rýmařov ..................................................... 80 let 
Vlasta Bahulíková – Rýmařov ............................................ 80 let 
Marie Lukešová – Rýmařov ............................................... 80 let 
Stanislava Pavlíková – Rýmařov ........................................ 80 let 
Zdenka Bučková – Rýmařov ............................................... 80 let 
Vojtěch Pospíšil – Rýmařov ................................................ 81 let 
Naděžda Chroustová – Rýmařov ........................................ 81 let 
Bohumila Teislerová – Rýmařov ......................................... 84 let
Marie Dorotková – Rýmařov .............................................. 84 let 
Kateřina Bakiová – Rýmařov .............................................. 87 let 
Pavel Bednár – Janovice ..................................................... 90 let 

Vzpomínka
Čas utíká a nevrací, co vzal,

jen vzpomínka na Tebe zůstává dál.
Dne 21. března vzpomeneme

nedožitých 34. narozenin
Jiřího Golasowského.

S láskou vzpomíná
maminka, dcera Darinka, sestra Iveta,

zbytek rodiny a přátelé

Requiem za rytíře: 26. – 28. března
Řemeslný jarmark s kejklíři, flašinetáři, 

ukázkou hrnčířského řemesla a drátování
Účinkují:

Kejklířská a divadelní společnost Komedianti na káře 
v premiéře příběhu Kramáři

Šermířský spolek Divadlo bez střechy
Poprvé skupina historického šermu Glancíři

Skupina scénického šermu Valmont

Útěk z řádu: 16. – 17. dubna
Pikantní příběhy a povídky z kláštera při pálení čarodějnic

Účinkují:
Famózní šermíři ze skupiny Bibus Spiritus s premiérou

příběhu Růže ve zbroji
Divadelní a šermířská společnost Taurus 

působící u Barrandovských filmových ateliérů
Šermířská skupina Lucius

Loutkové divadlo Kašpárek na cestách

Kmotra smrt: 30. dubna – 1. května
Vývoj palných zbraní a obléhací techniky středověku

Účinkují:
Šermířská skupina Solutus, která vystoupí na Sovinci poprvé

Finský mušketýrský regiment Corporal
Skupina šermu Berendal

Loutkové divadlo Kašpárkův svět
Zvou Muzeum Bruntál a spolek Špinavci
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Městské muzeum a Galerie Octopus

Pětadvacátý ročník středoevropského veletrhu cestovního ruchu
Holiday World se uskutečnil ve dnech 18. až 21. února na Výstavišti
Praha – Holešovice. Město Rýmařov i celé Rýmařovsko byly propa-
govány v rámci stánku Moravskoslezského kraje prostřednictvím na-
šich nových propagačních materiálů (brožur, map, letáků, křížovek
a omalovánek pro děti) a také materiálů Euroregionu Praděd.
Zájemcům jsme poskytli řadu zkušeností a rad, jak nejpříjemněji
a nejlépe strávit pobyt u nás.
Nové propagační materiály jsou zaměřeny na zábavnou formou po-
dané tipy na výlety pro dospělé i děti. Materiály vznikly díky projek-
tu Moravskoslezského kraje pod názvem Propagujeme Rýmařovsko.

Na propagaci regionu se podílely pracovnice Informačního centra
Rýmařov spolu s městy Bruntálem a Krnovem. Věříme, že naše účast
na pražském veletrhu přiláká do regionu nové návštěvníky.
Veletrh probíhal společně s desátým ročníkem gastronomického ve-
letrhu Top Gastro. Cílem bylo předvést souvislosti mezi cestováním
a stravováním a představit je v co nejširší paletě odborníkům i lai-
kům. Veletrh provázela spousta novinek a zajímavostí z tuzemských
regionů i zahraničí. Součástí byl doprovodný program, zajímavé na-
bídky individuálních dovolených a zájezdů, přehlídka cestovatel-
ských filmů, výstavy cestovatelských fotografií World Film či
Expediční kamera. Jitka Šašinková, foto: Martin Mikulec

Rýmařov na veletrhu Holiday World v Praze

Zajdete-li se podívat na březnovou výstavu Městského muzea Rýmařov
Kraslice, plnou zdobených vajíček, cestou z malého sálu Galerie
Octopus do velkého nemůžete minout ve stálé expozici vystavenou ve-
likonoční řehtačku. Nejde však o řehtačku rozměrů, na jaké jsme u těch-
to tradičních předmětů veliko-
nočních svátků zvyklí. Vystave-
ný exponát má na výšku téměř
metr a půl, na šířku pak padesát
centimetrů.
Obří dřevěná řehtačka pochází
z kostela sv. Maří Magdalény
v Horním Městě, z jehož kostel-
ní věže se vždy v období od
Zeleného čtvrtka, kdy všechny
zvony v zemi „uletěly do Říma“,
řehtalo, čili svolávalo na boho-
službu. Dnes se tato tradice udr-
žuje živá například ve Velkém
Meziříčí, kde se ve velikonoč-
ním období řehtá z kostelní věže
sv. Mikuláše.
Letos Velikonoce připadly na po-
slední březnový víkend, přijďte
se proto na ně naladit výstavou
kraslic v rýmařovském muzeu,
která bude k vidění do 30. břez-
na, nebo si zajděte prohlédnout
hornoměstskou obří řehtačku ve
stálé expozici.          Foto a text:

Michal Vyhlídal, 
Městské muzeum Rýmařov

Exponát měsíce
Březen: velikonoční řehtačka 

(konec 19. století)
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Leto‰ní Velikonoce budou velmi brzké, vycházejí totiÏ uÏ na konec bfiezna.
I proto má aktuální v˘stava v Galerii Octopus r˘mafiovského muzea veliko-
noãní téma. Nese jednoduch˘ název Kraslice.
Soubor čtyř set vajíček zdobených tradičními technikami zapůjčilo
do Rýmařova Muzeum Wsi Opolskiej, partnerská instituce rýmařov-
ského muzea, která se věnuje historii a etnografii Opolského Slezska.
Muzeum Wsi Opolskiej u nás už v předchozích letech představilo
snímky tradiční vesnické architektury uchované v tamním skanzenu,
zapojilo se do fotografické soutěže na téma textilnictví a umožnilo ta-
ké prezentovat české výstavy polským návštěvníkům.
Jednou z aktivit, kterou opolské muzeum rozvíjí slezské tradice, je
každoroční soutěž ve zdobení kraslic a porcelánu. Zapojují se do ní
především ženy, nositelky znalostí tradičních technik, ale též dívky
a dokonce i chlapci ve školním věku, pro něž je vytváření křehké krá-
sy velikonočních kraslic zábavou. „Soutěž pořádáme už dvacet pět
let a za tu dobu jsme v muzeu shromáždili několik tisíc kraslic,“ uve-
dl etnograf opolského muzea Bogdan Jasiński. Při vernisáži vysvětlil
také symboliku barev na kraslicích, která se v Polsku dosud dodržu-
je. Červené vajíčko od dívky dostává při pomlázce jen vyvolený mla-
dík, zatímco odmítaný nápadník dostane žluté vejce. Černě zdobené
kraslice pak bývaly určeny pro úctyhodné osobnosti, např. učitele,
kněží nebo starostu.
Společně s etnografem Bogdanem Jasińskim do Rýmařova přijely ta-
ké dvě dámy, Gertruda Kleman a Halina Jakubowska. Oděné do
vlastnoručně ušitých, krajkou a jemnou výšivkou zdobených krojů
návštěvníkům vernisáže předváděly postup tradičního zdobení kras-
lic. Zatímco Gertruda Kleman ukázala techniku tvorby jemného rost-
linného dekoru vyškrabáváním do barvy, Halina Jakubowska se vě-

nuje voskové batice a vyznává hlavně geometrické vzory. Složité
a obdivuhodně propracované dekory obě tvůrkyně prezentovaly na
standardních vejcích, vajíčkách liliputek i velkých husích vejcích.
Ozdobit vajíčko si mohli zkusit i sami návštěvníci.
Výstava kraslic nabízí v obou sálech Galerie Octopus nepřeberné
množství ukázek obou technik a také několika dalších (např. oblepo-
vání dužinou jezerní sítiny a tkaninami). Každá z kraslic je dokona-
lým uměleckým dílem, půvabnou miniaturou. Křehkou krásu jedno-
ho ze symbolů znovuzrozeného života mohou návštěvníci muzea ob-
divovat až do konce března. ZN

Muzeum plné vajec

Fota: Martin Vyhlídal
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Jazzclub
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Organizace a spolky

ORP Bruntál, Krnov, Rýmařov
zvou

na celookresní chovatelskou přehlídku trofejí
vč. chovatelské oblasti jelení zvěře

„Jeseníky – východ“ a daňčí zvěře „Osoblažsko“
za rok 2015,

která se uskuteční v sále Kulturního střediska (Kreml)
v Bruntále 19. a 20. března 2016

Výstava bude přístupna veřejnosti:
v sobotu 19. března od 9 do 17 hodin
v neděli 20. března od 9 do 12 hodin

Možnost posezení s mysliveckou kuchyní a občerstvením

Okresní myslivecký spolek Bruntál

Stránské, z. s.
pořádá

Tematický večírek
OLDIES – 70. léta

V sobotu 19. března 2016 od 17 hodin
v Nedělní škole ve Stránském

• Z gramofonu vypustíme pecky jako ABBA, 
Afric Simone a další nezapomenutelné hity

• Kostýmy vítány
• Občerstvení připraveno v témže duchu

Těšíme se na vás!
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Z okolních obcí

Není-li uvedeno jinak, akce začínají vždy v 16:00. Pro více informa-
cí navštivte prosím naši stránku (https://www.facebook.com/Kavar-
naObcerstveniBurinka), volejte (605 801 058), napište nám (kavar-
naburinka@seznam.cz) či přijďte osobně (Sokolovská 30, Rýmařov).

Z podkladů Římskokatolické farnosti Rýmařov 
a Římskokatolické farnosti Malá Morávka

Školní karneval ve Staré Vsi
V sobotu 27. února se v prostorách staroveského kina konal tradiční
školní karneval. Připravili jej pracovníci místní školičky ve spoluprá-
ci se spolkem maminek Pampeliška. Na malé účastníky čekala spous-
ta zajímavých her, bujarý tanec, světové hity, jako třeba Makarena ne-
bo Ptačí tanec, choreografie s padákem a balónky. Nechyběla jedi-
nečná promenáda, soutěž karnevalových masek a bohatá tombola.
Zábavný program skvěle moderovala Bc. Jana Zieglerová a o ná-

vštěvníky se dokonale postaraly i kuchařky ze školní jídelny v roli
barmanek v bufetu. Nechyběly vynikající zákusky paní Libuše
Bičanové, pití všeho druhu a různé cukrovinky. V tombole vyhrával 
úplně každý, kdo si koupil obálku s losy. Mezi dárky bylo hodnotné
sportovní vybavení, sněžné boby, oblíbení plyšáci, hračky i dárky
z naší keramické dílny a výrobky našich školáků. Kdo karneval pro-
pásl, bude mít šanci zase za rok! Eva Staňková, ZŠ a MŠ Stará Ves

Ski aréna v Karlově dějištěm I. ročníku Karlovského vodníka
Po úspû‰ném nultém roãníku z minulého roku vyvrcholila leto‰ní sezóna ve
Ski arénû v Karlovû opût soutûÏí o Karlovského vodníka. 

Ta se letos setkala s nebývalým zájmem diváků i lyžařů. Jejich úko-
lem bylo překonání vodní hladiny v dolní části sjezdovky pod lanov-
kou Karlovský Express. Soutěž se konala v odpoledních hodinách při
denním světle a ve druhém kole během večerního lyžování. 
O veselé, recesistické i dramatické okamžiky nebyla nouze. Mezi
soutěžícími byly zastoupeny všechny věkové kategorie lyžařů
i snowboardistů. Zúčastnili se zkušení závodníci, ženy i odvážné dě-
ti. Jejich výkony hodnotila tříčlenná porota, která ocenila styl, odva-
hu, umělecký dojem a rychlost přejezdu. 
Mnohokrát byli závodníci nuceni po svém výkonu použít rychlého 
osušení v blízké restauraci U Ježka, ale objevili se mezi nimi i od-
vážlivci, kteří kalhoty a bundy před sjezdem raději odložili.
Karlovskými vodníky se při denním lyžování stali Jindřich Doležel
před Robertem Mitášem a Radovanem Mitášem s Janem Šolcem.
Večerní soutěž ve zvláštní kategorii vyhrál maskot Ski arény ježek
Kája, mezi závodníky byl nejlepší Marek Šrom před Alešem Blosem
a Robertem Mitášem. 
Celý večer zakončil slavnostní ohňostroj a koncert kapely v restaura-
ci U Ježka. Foto a text: Miroslav Škoda

Fota: ZŠ Stará Ves
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Z  historie

Předměstská osada na Bezručově ulici: 
Nejstarší středověcí zemědělci na území Rýmařova

Nejdříve si vyjasněme moderní terminologii. Dříve se středověká
kolonizace dělila na domácí (českou) a převážně z cizích zdrojů (ně-
meckou či velkou), to ovšem nevystihovalo skutečný stav. Pro dří-
vější „českou“ dnes užíváme přiléhavější název předkolonizační
(předlokační) období, tj. přirozené a postupné rozšiřování domácí sí-
delní domény v době relativního vzrůstu počtu obyvatel. Jedná se
tak výhradně o vnitřní záležitost království. Pojem kolonizace uží-
váme pro záměrné a řízené, často jednorázové osídlení dosud neo-
bývaných nebo zpustlých míst lidmi přivedenými lokátory obvykle
z oblastí vně státu.
Ukázkou předlokačního osídlení je nejstarší fáze předměstské osady
na dnešní periferii Rýmařova v prostoru mezi kaplí V Lipkách,
Vrchlického a Bezručovou ulicí. Odhalil ji výkop pro inženýrskou síť
roku 1970 a teprve po dokončení rozsáhlého plošného výzkumu
(1971–1975) se podařilo Ing. Novákovi najít v janovickém archivu
vetchou Surgentovu mapu janovického panství z roku 1747. V mís-
tech vesnice objevil zčásti nečitelný, ale pozoruhodný nápis LOCUS
UBI ANTEA URBS... RÖMERSTADT, tedy Místo založení starého
města… Rýmařov. 
První podezření, že se v místě rodinných vilek na Bezručově ulici na-
chází starší osídlení, vzniklo již za prvé republiky, když došlo při je-
jich stavbě k několika nepřehlédnutým nálezům. Nádoby se sice 
ocitly v tehdejším městském muzeu, ale dál se kupodivu nesporně zá-
sadní věcí nikdo nezabýval a objev zapadl. Zrušením rýmařovského
okresního muzea (1958) se část nálezů dostala se starými sbírkami do
muzea v Bruntále opět bez pozornosti. To jsme ovšem nevěděli.
Přímým impulsem bylo okřídlené cherchez la famme (za vším hledej
ženu). Setkání mé choti a její přítelkyně doprovodila obvykle neko-
nečná debata, kterou mužská část společnosti vnímá na prahu snesi-
telnosti, a tak víc zaujaly nedaleké výkopy a ejhle – středověká kera-
mika. V příštím předjaří to znovu nedalo a blátivá rýha vydala kus
starobylé poklice s několika okraji velkých zásobnic. Střepy neušly
ani pozorné dívence z okolí. Kolegu, chronického nedůvěřivce, bylo
třeba zlomit, aby souhlasil, že na čas opustíme Hrádek a přestěhuje-
me nářadí do kukaně náklaďáčku pod Opavskou. I zde hrozilo, že sta-
vební boom pozře zásadní informace o původu prvních středověkých
obyvatel Rýmařovska.
Již od 12. století se při relativním přelidnění začala šířit starší sídelní
oblast severního Pomoraví do vyšších poloh. Za potřebou nových po-
lí nestál z dnešního hlediska přebytek lidí, ale primitivní zemědělství,

jež nedokázalo bez
obdělání neúměrně
velkých ploch uživit
ani celé selské rodi-
ny. Mladším synům,
bezzemkům, kteří ne-
dědili majetek, ne-
zbylo než se vydat za
volnou půdou v sou-
sedství. První česky
hovořící šťastlivci
obsadili úrodné nivy
ústí horských údolí
(Valšovský Žleb, za-
niklý Volšov) ve výši
přes 200 m n. m.
Další se tlačili z Ha-
né, ba do pohybu se
dali i mladí z relativ-
ně nových osad ome-
zených stráněmi a po-
kračovali s nimi výš
proti proudu potoků

a řek vzít za vděk i méně úrodnou zemí. Již roku 1131 se vzpomíná
biskupský dvorec v Huzové a trvalo téměř století, než další skupiny
lidí rozvinuly svou sídelní oblast až do rýmařovského circuitu.
Přicházeli vyrvat prastarému lesu nepříliš přátelského kraje drobné
vyklučené enklávy polí a pastvin prvních středověkých vesnic. 
Zkušení moravští zemědělci dorazili do mělkého, 400 m širokého 
údolí Podolského potoka v místech dnešní Bezručovy ulice někdy ko-
lem roku 1220 nebo o málo později. Pro pole moudře zvolili relativ-
ně příznivou polohu nepravých spraší navátých na jižních svazích nad
levým břehem Podolského potoka ve výši mezi 580 a 591 m n. m. Na
pole, jež asi na severu vroubil už pod horizontem lesní porost a po-

Poměr okolních lokalit k městu (1 městský hrad, 2 město, 3 tvrz
Vestenhof, 4 německá kolonizační ves, 5 domácí předkolonizační 
osídlení)

Část domu českého zemědělce Rekonstrukce usedlosti předměstské osady
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kračoval až na vrcholy Hrubého Jeseníku, dopadaly sluneční paprsky
kolměji než na opačný břeh zarostlé nivy potoka a vytvářely přijatel-
nější klima. Dodnes je zde tepleji a vše zraje dřív než jinde ve měs-
tě. Zbavit plochu stromů a houževnatého křovinatého porostu nebylo
lehké a žádalo si mnoho sil. Po žďáření (vypálení porostu) končila 
úprava půdy dobýváním pařezů pomocí těžkých motyk klučovnic,
jež se dochovaly otupené, ale dosud téměř použitelné v hromadě při-
pravené k přetavení.
Ovšem představa uspořádaného sídla, jež bychom dříve nazvali roz-
ptýlenou horskou vsí, je zavádějící. Dosud nalezená torza sedmi pri-
mitivních jednoprostorových selských domů a jediné úplné stavby
včetně obrysů lehkých přístřešků stájí a stodol nevelkých usedlostí
jsou rozházena bez jakéhokoli zřetelného záměru na poměrně velkém
prostoru (asi 100 m x 60 m, tj. 6 000 m2) od míst pod křižovatkou
Opavské a Vrchlického ulice až ke středu zahrádkářské kolonie.
Hranice vsi, stejně jako počet usedlých rodin, je těžké vymezit.
Stavby se našly náhodně v zastavěném prostoru a nelze vyloučit dal-
ší, pokud již nebyly zničeny. Domy stojí izolovaně v různých vzdá-
lenostech, ale nejvíce se nakupily kolem uvedené křižovatky, chybí
však jakýkoli náznak návsi nebo jiného centrálního bodu. Nacházeli
jsme je pod mladší středověkou zástavbou či vozovkou křižovatky
i ve výkopu odvodňovací rýhy nad chodníkem Opavské. Nejvýše po-
ložený dům dobře datovaný hrnčinou objevil p. Weiner při hloubení
pařeniště. Sběry keramiky na polích naznačují, že obdělávali políčka
po prostor nynějšího závodu na výrobu rodinných domků, nejníže

k bažinatému břehu Podolského potoka a dál po úroveň kaple.
Nalezený západoslovanský srp připomněl způsob sklizně obilí. Žnec
sevřel v dlani trs obilných klasů, které pak srpem spíše odřezal, než
odsekl. Kosa se užívala výhradně na kosení trávy. Velké přesleny 
upozorňují na podomáckou výrobu textilu, z něhož se vedle vlněných
zimních tkanin vyráběly plátěné oděvy na léto.
Domy standardních rozměrů se zahlubují až 0,9 m do původního po-
vrchu, ale i méně. Převážně téměř čtvercové stavby s oblými rohy
dosahovaly průměrných rozměrů 3,5 m x 4 m. Jediný dochovaný ob-
délný dům (objekt 51) zaujal půdorys 4,4 m x 2,7 m. Severní roh za-
bralo prosté otevřené ohniště obložené kameny s množstvím popele
a polovinou přepáleného hrnce uvnitř. Jeho tvar a hmota svědčí
o nejstarším nálezu loštické keramiky na Rýmařovsku. Nedaleko se
objevily kůlové jamky noh lavice ukotvených v podlaze.
Nepravidelná hliněná podlaha chaty ležela 0,3–0,5 m pod okolním
povrchem. Dům zanikl v době nejstarší osady a zbytky objektu vy-
užili při promývání zlata. Konstrukci štítových vyplétaných stěn od-

halily i v dalších chatrčích zlomky přepálené mazanice s otisky
proutí (prům. 0,5–1,2 cm). Některé s negativem kulatiny (prům. 
30 cm) prokázaly roubení a jiné užití prken. Kromě toho se na celé
ploše vyskytovaly další mísovité jámy a rýhy, jež lze interpretovat
jako výrobní či odpadní objekty.
Stěny domů tvořila podle nálezů i soudobých paralel nízká srubová
konstrukce, slabší štítovou zeď tvořilo proplétané proutí. Mezery me-
zi kmeny obvykle těsnil mech a pak všechny stěny omazali vně i uv-

nitř vysokou, až deseticentimetro-
vou vrstvou mazanice proti požá-
ru i úniku tepla. Na lehkém krovu
sedlové střechy uchytili (přiváza-
li) vysokou doškovou krytinu 
z obilné slámy ztužené hlínou
a na hřebeni ji zajistili kleštinami
ze silnějších větví. Bez komínů se
dral kouř z ohnišť ven všemi sku-
linami stěn, střechou i volným
podstřeším a valil se někdy i poo-
tevřenými dveřmi.
Interiér domů, do nichž se vstupo-
valo dveřmi po několika dřevě-
ných stupních, zůstával chudý.

Lavice byly stolem, lůžkem i k sezení a v rohu bývalo prosté ohniš-
tě, větší chlebové pece se stavěly venku. Večer se ohniště vymetlo,
aby doutnající uhlíky nezpůsobily požár, a spící obyvatelé se k sobě
choulili v zimních nocích pod kožichy. Při zdi stály dvě až tři těžké,
tlustostěnné, bohatě zdobené tuhové zásobnice se zrním či moukou,
zaklopené kamenným placákem proti hlodavcům, menší nádoby na
vaření či ukládání tuku byly zatím všechny bezuché.
Drobné nádobky sloužily k pití nebo schraňovaly drahou sůl, koupe-
nou od projíždějících kupců. Pórovité stěny velkých hrnců umožňo-
valy neustálé odpařování obsahu, a uchovávaly tak vodu či mléko
chladné. Mezi nálezy převažuje pozdně hradištní a výhradně domácí

Nádoby z nejstarší fáze osady na Bezručově ulici

Místa, kde začínala předměstská osada

Přesleny Zlomek velké zásobnice z 1. půle 13. stol.
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středomoravská kuchyňská keramika, tlustostěnné soudkovité i vej-
čité hrnce s nižšími manžetovými okraji, robené na pomalu rotujícím
ručním kruhu a někdy dosud lepené v ruce. Zdobily je svazky vodo-
rovných rýh i žlábků, jednoduché i vícenásobné vlnovky, plochy
drobných vodorovných rýžek, rýhování uvnitř hrdla i šikmé vseky či
vpichy. Prosté šedé zboží se šupinkami slídy či zrnky tuhy překryl
jemný šedý, okrový i cihlově červený nátěr. Kónické poklice-misky
sloužily i k podávání jídla. Pouze u přeslenů se objevují první zá-
stupci bílého zboží.
O chovu koní svědčí starobylé koňské podkovy bez hmatce a žlábku
na podkováky. Rukojeti nožů a nožíků se narážely na řapy, nýtovaná
kostěná střenka nejdelšího z nožů byla výjimečná, ale přítomné byly

také četné klínce. K nožům
patřily též masivní pískov-
cové brousky a k ohni zas
pazourkové součásti křesa-
del. Válečné, ale i běžné
použití měla sekera bradati-
ce, bohužel poškozená při
konzervaci. Příliš se ve vsi
ani v domech neuklízelo.
V chatách i kolem se povalo-
valy zašlapané zbytky potra-
vy včetně zvířecích zubů,
kostí hovězího dobytka, koz,

prasat i drůbeže, semen kulturních rostlin či ovocných pecek a sko-
řápek lískových oříšků. Fota a text: Mgr. Jiří Karel
(Goš, V. – Karel, J. Počátky Rýmařova, Nový pohled na předlokační
osadu města, Archaeologia Historica 28, Brno 2003; Goš, V. –
Novák, J. – Karel, J. Počátky osídlení Rýmařova, Pam. archeologic-
ké LXXVI, Praha 1985; Goš, V. – Karel, J. – Novák, J. Zaniklé stře-
dověké sídliště v Rýmařově, Čas. Sl. muzea, Opava 1974; Karel J.
Archeologický výzkum středověkého areálu města Rýmařova,
Rýmařov 2005; Novák, J. – Karel, J. Historicko-archeologický vý-
zkum v Rýmařově, Opava 1977; Roční zprávy a dokumentace výzku-
mu, archiv MR ad.)

Fragmenty velkých zásobnic z 1. půle 13. stol.

Západoslovanský srp, nože a oslí pod-
kova

Moravskoslezský kraj informuje

Kraj odmítá vracet majetek Německému řádu
Snahy Nûmeckého fiádu o navrácení majetku na severní Moravû vyvolaly od-
mítavou reakci kraje. Z objektÛ, o nûÏ fiád soudnû usiluje, jsou nejznámûj‰í
hrady Bouzov a Sovinec nebo bruntálsk˘ zámek. ¤ád ov‰em poÏaduje pod-
statnû víc nemovitostí, pozemkÛ ãi movitého majetku, náleÏejících nejen kra-
ji, ale i jednotliv˘m obcím.
Německý řád, plným názvem Řád bratří a sester německého domu
Panny Marie v Jeruzalémě, známější jako Řád německých rytířů,
vznikl na konci 12. století jako špitální bratrstvo německých námoř-
níků a kupců v Akkonu v dnešním Izraeli. Později se přeměnil v je-
den z nejsilnějších středověkých rytířských řádů, šířících křesťanskou
víru vojenskou silou (např. v Pobaltí). Na našem území se němečtí
rytíři objevili už na počátku 13. století na pozvání Přemysla Otakara
I. Získali majetky v Opavě, Praze a posléze v dalších českých a mo-
ravských městech. Jejich vliv se prostřednictvím darů panovníků,
šlechty i měšťanů rozšiřoval, po bitvě u Grunwaldu (1410), během
husitských válek a po nástupu reformace ale opět upadal a v 16. sto-
letí byl řád z českých zemí dočasně vypuzen.
Majetek, o nějž se řád v současné době soudí, získal po Bílé hoře, a to
zčásti jako konfiskát – roku 1621 dostal od císaře Ferdinanda II. da-
rem bruntálské panství, zabavené Janu ml. Bruntálskému z Vrbna.
Sovinec odkoupil o rok a půl později od Jana Kobylky z Kobylího,
v roce 1696 zakoupil panství Bouzov. Na přelomu 17. a 18. století
statky prosperovaly a němečtí rytíři své aktivity rozšířili mimo jiné

do okolí Vrbna (železárny v lokalitě dnešního Ludvíkova a Karlovy
Studánky). Lázně u pramene kyselky v Karlově Studánce vybudova-
li v 80. letech 18. století. Během 19. století se rytířský řád zaměřil na
pastorační, humanitární a charitativní činnost; s tím souvisí zakládá-
ní domů řádových sester v Opavě, Bruntále, Vrbně, Andělské Hoře či
Ryžovišti, provozování škol a nemocnic. Na Sovinci byl založen
kněžský seminář a později lesnická škola, v bruntálském zámku la-
zaret.
Historii řádu, který působil na podstatně větším území, než ve zmí-
něných lokalitách Opavska a Bruntálska, provází získávání i ztráty
majetku. Několikrát byly řádové statky na různých územích konfis-
kovány, např. po napoleonských válkách v roce 1809, kdy řád přišel
o většinu majetku v Německu. Konfiskace postihla i jeho statky na 
území bývalé habsburské monarchie po první světové válce.
V Československu se, jak sami zástupci řádu uvádějí, restituční spo-
ry vedly až do roku 1936.
Majetek, o nějž Německý řád usiluje nyní, byl zabaven v roce 1938
nacisty a v poválečných letech nebyl navzdory snahám řádu navrá-
cen. V roce 1946 byl zkonfiskován znovu, tentokrát ve prospěch
Československa, a přestože mělo být v roce 1948 toto zabavení nále-
zem Nejvyššího správního soudu uznáno neplatným, rozhodnutí ne-
bylo řádu doručeno a majetek mu nebyl fyzicky předán.
Důvody, kterými se po válce argumentovalo proti navrácení majetku

německým rytířům, spočívaly mimo jiné v jejich 
údajných sympatiích s nacismem a germanizací.
V tomto směru představitelé řádu sice připouštějí
jisté „zakolísání“ pod vlivem hitlerovské propagan-
dy, na druhou stranu připomínají finanční podporu
řádu při opevňování pohraničí a zejména pozdější
perzekuci ze strany nacistů včetně několika obětí
zemřelých v koncentračních táborech.
Nové šance získat zabavený majetek se po sameto-
vé revoluci chopili následovníci, kteří obnovili čin-
nost Německého řádu v českých zemích. Vedle du-
chovních, sociálních a vzdělávacích aktivit (Cír-
kevní gymnázium Německého řádu v Olomouci,
Církevní konzervatoř Opava) se řád od počátku 
90. let soustředí na vrácení majetku. Zpět ovšem
získal jen část, u zbytku naráží nejméně na dvě pře-

Ilustrační foto: www.mubruntal.cz
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kážky. Za prvé na pochybnosti, zda je současný Německý řád práv-
ním nástupcem původního řádu (jeho mužská část u nás po válce za-
nikla), a za druhé na argument, že sporný majetek byl zabaven na zá-
kladě Benešových dekretů, a restituční nárok se na něj tedy nevzta-
huje.
Dlouhodobý spor nabral na síle v souvislosti s církevními restituce-
mi. Ty daly Německému řádu novou naději na možnost v soudním
procesu uspět. Řád si ovšem nárokuje i majetek, který nepatří státu,
a podle restitučního zákona nemůže být vydán. Moravskoslezský kraj
se na konci února vůči žalobám, které zpochybňují jeho vlastnictví
k některým nemovitostem, striktně ohradil: „Tento majetek budeme
bránit všemi právními prostředky, protože nás se zákon o církevních
restitucích netýká. Majetek jsme od státu převzali v dobré víře
a vlastníme ho jako poctivý držitel patnáct let. Není důvod pochybo-

vat o legitimnosti našeho vlastnictví,“ prohlásil 1. náměstek morav-
skoslezského hejtmana Josef Babka. Připomněl přitom, že církve za
nevydaný majetek dostanou 59 miliard korun náhrady. „Řád ví, že
dostane finanční kompenzaci, a ještě si chce další majetek soudní
cestou vymoct. Daňový poplatník by tak za jednu věc zaplatil církvi
dvakrát,“ dodal Josef Babka.
Kraj podle jeho slov podpoří i jednotlivé obce, které čelí žalobě círk-
ví o majetek. Podle údajů kraje je takových obcí v MSK šestnáct, při-
čemž nároky Německého řádu se týkají Andělské Hory, Ryžoviště,
Vrbna pod Pradědem, Bruntálu, Jiříkova a Karlovy Studánky. Řád
požaduje totiž nejen zmíněné hrady Bouzov a Sovinec, zámek
Bruntál nebo několik krajských budov v centru Opavy, ale i celé láz-
ně Karlova Studánka, řadu nemovitostí v obcích a více než 13 tisíc
hektarů pozemků. ZN

Praktičtí lékaři mohou využít dotaci kraje
Moravskoslezsk˘ kraj podpofií vzdûlávání v‰eobecn˘ch praktick˘ch lékafiÛ
a praktick˘ch lékafiÛ pro dûti a dorost. Ze svého rozpoãtu na rok 2016 vy-
ãlenil jeden milion korun na proplacení kurzÛ a stáÏí.
„Statistické údaje ukazují, že skoro 55 procentům praktických lékařů
v republice je nad 55 let. Tato věková struktura praktických lékařů pro
dospělé může v budoucnu přinést problém v zajištění primární péče.
Nejinak tomu je i v Moravskoslezském kraji. Dotačním programem re-
agujeme na tuto nepříznivou situaci a chceme praktické lékaře pod-
pořit ve vzdělávání budoucích kolegů a nástupců, kterým by se věno-
vali ve svých ordinacích a předali jim své cenné znalosti a zkušenos-
ti,“ vysvětluje Jiří Martinek, náměstek hejtmana Moravskoslezského
kraje pro zdravotnictví.
Dotaci z Programu na podporu specializačního vzdělávání všeobec-
ných praktických lékařů pro dospělé a praktických lékařů pro děti
a dorost na rok 2016 mohou zájemci využít na úhradu nákladů spoje-

ných se specializačním vzděláváním – profinancování kurzů a stáží,
stanovených platnými vzdělávacími programy pro jednotlivé obory,
realizované na akreditovaných pracovištích v příslušném specializač-
ním oboru.
„Zlepšením podmínek pro dosažení patřičné specializace chceme za-
chovat dostupnost primární péče pro obyvatele Moravskoslezského
kraje a zvýšit počet absolventů medicíny, kteří se připravují na speci-
alizaci v oboru všeobecné praktické lékařství a praktické lékařství pro
děti a dorost v našem regionu,“ dodává náměstek Jiří Martinek.
Výše podpory na jeden projekt činí až 70 tisíc korun na období reali-
zace projektu od 1. ledna do 31. prosince 2016. Zájemci o dotaci mo-
hou podávat své žádosti v termínu od 1. dubna do 20. července 2016.
Podrobnosti naleznou na http://bit.ly/1oZzbMX nebo na tel.
595 622 916.

Bc. Petra Špornová, tisková mluvčí, odbor kancelář hejtmana kraje

Zajímavosti z přírody

Utajená březost
Zajímavým jevem v přírodě, konkrétně v rozmnožování některých
druhů zvěře, je utajená (latentní) březost. Zjednodušeně řečeno jde
o jev, kdy se oplozené vajíčko v těle samice přestane na nějaký čas vy-
víjet, aby později svůj vývoj v plod dokončilo, a mládě se tak narodilo
do příznivějších podmínek, než by mělo při normálním průběhu bře-
zosti. Toto přírodní „kouzlo“ je u nás charakteristické pro zvěř srnčí
a lasicovité šelmy. Známé je ale také u ploutvonožců, medvědů a le-
tounů (např. netopýrů).
Z lasicovitých šelem jde jmenovitě o jezevce, o oba druhy kun (lesní
a skalní), norka a hranostaje. Přitom u jezevce a hranostaje může uta-
jenou březost střídat březost s normálním průběhem (ze samic jezevce
nemívají utajenou březost ty, které se páří poprvé). Předpokládá se, že
utajená březost může existovat i u vydry a kolčavy.
Utajená březost se projevuje ve dvou formách, konečný výsledek je
však stejný – výrazné prodloužení trvání březosti. V případě lasicovi-
tých šelem se oplozené vajíčko implantuje do sliznice dělohy záhy po
oplození, ale jeho další vývoj je značně zpomalen. U srny a medvědi-
ce dojde k výrazně opožděné implantaci oplozeného vajíčka do dělo-
hy, to se ale ihned po nidaci velmi rychle vyvíjí.
Doba březosti je u jednotlivých druhů zvěře geneticky fixována, ovšem
svůj vliv na délku březosti mají také podmínky prostředí. Jedním z fak-
torů, který ji může o něco prodloužit, je neobvykle nízká teplota pro-
středí či stres samice. U kun a jezevce bylo prokázáno, že prodloužení
světelného dne umožnilo zkrátit dobu latence a přejít dříve do období
aktivní březosti. Oproti tomu srna i medvědice mají období nástupu ak-
tivní březosti natolik geneticky fixováno, že je nelze prodlužováním
nebo zkracováním světelného dne výrazně ovlivnit.
Konkrétně u srny se celková doba březosti pohybuje okolo 40 týdnů,
z čehož 16 týdnů probíhá utajená březost a 24 týdnů pak standardní
březost, kdy se zárodek vyvíjí v plod a tento svůj vývoj končí naroze-
ním mláděte. Srnčí říje probíhá na přelomu července a srpna, oplozená
vajíčka jsou pak v těle srny přibližně čtyři a půl měsíce v klidu a opět
se začnou vyvíjet až na začátku dalšího kalendářního roku. Následný

vývoj trvá až do května nebo června, kdy srna klade obvykle dvě, mé-
ně často jedno nebo tři srnčata.
Ovšem příroda nezapomíná ani na srny, které během léta oplodněny
nebyly, a nabízí jim náhradní podzimní říji. V listopadu nebo i v pro-
sinci mohou být tyto srny dodatečně oplodněny mladými srnci, kteří
ještě nosí parůžky. Vývoj zárodku takto oplodněné srny ale již nepro-
chází utajenou březostí, plod se vyvíjí zcela normálně a srny kladou
svá mláďata ve stejnou dobu jako ty, které byly oplodněny během léta.
Důvodem těchto „kouzel přírody“ je zajištění narození mláďat do ob-
dobí vegetace, kdy je v přírodě dostatek potravy pro mládě i kojící
matku.
Přírodní cyklus reprodukce zvěře respektuje také myslivecký zákon
a z něj vyplývající vyhláška o době lovu jednotlivých druhů zvěře, kte-
rá nám říká, že doba lovu srny je od 1. září do 31. prosince. Tedy v do-
bě, kdy se v těle srny nachází oplodněné vajíčko či maximálně několi-
kabuněčný zárodek, nikoliv vlastní plod. 

Foto a text: Ing. Zdeňka Jakubcová
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1 V orig. Schulgasse. Na pfiedváleãném plánu R˘mafiova najdeme Realschulgasse, tj. dne‰ní ulici Julia Sedláka. Schulgasse mÛÏe 
oznaãovat jiÏ neexistující uliãku vedoucí kolem obecné ‰koly – dívãí sídlila v budovû dne‰ní Z· praktické na ·kolním námûstí, chla-
pecká v budovû 1. stupnû Z· na Národní ulici. Pozn. red.

2 1 rakousk˘ sáh = cca 1,9 metru, tj. zde „do v˘‰ky 45,6 metru“. Pozn. red.
3 V orig. Friedhofgasse, oznaãuje jednu z ulic vedoucích z hlavního námûstí k pÛvodnímu hfibitovu, kter˘ leÏel v místech dne‰ního

Stfiediska volného ãasu R˘mafiov. Pozn. red.
4 Hrubost a vandalismus jsou trvalé, tzn. v‰ude. Poukazují tak na hroznû smutnou mezeru v na‰em ‰kolském systému. Na druhé stra-

nû je krádeÏ ovoce dÛsledkem toho, Ïe se sadí málo ovoce a pfiirozená potfieba mládeÏe touÏí po tomto rajském pokrmu. Sázejte
proto v‰ude ovocné stromy, potom bude v‰ude na svûtû dostatek ovoce a jeho krádeÏ zmizí. Ale kdo je‰tû dnes sází ovocné stro-
my?
Senu a trávû pro dobytek by se pod stromy také dafiilo a uÏitek by byl dvakrát tak velk˘.

5 V orig. „besonders die Montage machten sie ‚blau‘“, viz spojení „blau Montag“ = modré pondûlí, nûm. hovor. téÏ blau = opil˘.
Pozn. red.

Tuchhansel – Honzíãek ‰áteãek
Tento muÏ byl punãocháfiem v R˘mafiovû.
Byl to velmi mal˘, vesel˘ muÏ, zatímco je-
ho dva bratfii byli velcí a silní. Tito bratfii se
jmenovali Seff Simon, Anton Simon nebo
Seff ‰áteãek a Anton ‰áteãek. Tomu první-
mu, v˘‰e zmínûnému, se v‰ak fiíkalo
Honzíãek ‰áteãek a o nûm se bude nyní
vyprávût.
Honzíãek ‰áteãek byl jako jeho dva bratfii
hrub˘ a troufal˘. Tenkrát bydlel na
Klaberberglu (nyní ·kolní ulice)1 v domû
Franze Große, kter˘ tenkrát patfiil jistému
Tragerovi. KdyÏ zde bydlel Hansel Simon,
vlastnila dÛm Tragerova vdova, protoÏe
Trager byl uÏ mrtv˘.
Byla zrovna Kvûtná nedûle, kdyÏ Simon pfii-
‰el z kostela a sedl si ke stolu, aby poobûd-
val se svou Ïenou. Zatímco oba v klidu jed-
li, rozrazila Marianne Tragerová, paní do-
mu, dvefie a zaãala Hanselu Simonovi stra‰-
nû nadávat. Nazvala ho kriminálníkem
(protoÏe sedûl kvÛli jednomu malému zlo-
ãinu) a mezi dal‰ími nadávkami mu souãas-
nû vypovûdûla ubytování.
Hansel Simon zarazil její v˘fieãnou hubu
a upozornil ji, Ïe pokud ho nenechá v klidu
najíst, brzy uvidí, s k˘m má tu ãest.
Ta zlá Ïena v‰ak nedbala jeho v˘hrÛÏek,
n˘brÏ rozrazila dvefie je‰tû jednou a nadá-
vala mu je‰tû hÛfie.
Tu Hansel Simon vyskoãil od stolu a se slo-
vy: „Ty mrcho jedna zatracená, ty opravdu
nedá‰ pokoj,“ popadl sekáãek a bûÏel za ní.
Paní domácí vbûhla do dvora, – on za ní –
nane‰tûstí – plesk – domácí zakopla o kus
ledu a upadla na zmrzlou zem. Hansel
Simon ve vzteku a spûchu po ní hodil tu
tûÏkou sekyrku, kteráÏto se zasekla do t˘la,
takÏe okamÏitû oddûlila hlavu od trupu.
Ne‰tûstí bylo hotovo a sotva se dalo vûfiit,
co se bûhem klidného nedûlního obûda 
událo!
Hansel Simon si neprodlenû oblékl kabát

a spûchal za mû‰Èanem. Oznámil mu celou
událost a ‰el hned dobrovolnû do vûzení.
Druhého dne byl cel˘ stav vûci zaprotoko-
lován a Honzíãek ‰áteãek byl opût poslán
do olomouckého kriminálu.
Po odsouzení se dostal pod dohled Ïaláfiní-
ka a ten se podivil, Ïe ho zase vidí. Na to
Hansel odvûtil: „Je vÏdy dobré a povzná‰e-
jící, kdyÏ se ãlovûk mÛÏe vrátit tam, kde uÏ
jednou byl!“
Nedostal v‰ak velk˘ trest a brzy se vrátil do-
mÛ. Tento Hansel Simon neboli Honzíãek
‰áteãek byl první, jenÏ si v R˘mafiovû zfiídil
psí po‰tu, kdyÏ se psím povozem dopravo-
val hotové zboÏí na trh. Také byl prvním
hostinsk˘m v novû postaveném „Dolním
hostinci“.

Stavba r˘mafiovské kostelní vûÏe 
R˘mafiovsk˘ farní kostel, jenÏ byl dfiíve po-
hansk˘m chrámem model, mûl tenkrát jen
malou vûÏ, která neodpovídala velikosti
kostela, a tak se obec roku 1811 rozhodla
postavit novou, pomûrnû vysokou a sloho-
vû odpovídající vûÏ a na to mûla podle fi-
nanãních moÏností pfiispût celá farnost.
MÛj otec sám pfiispûl 50 zlat˘mi v bankov-
kách, coÏ byl v té dobû slu‰n˘ v˘dûlek.
Od zdiva, jeÏ dosahovalo do v˘‰ky 24 sá-
hÛ,2 byla stfiecha aÏ k prÛhledu, stejnû jako
kopule, pokrytá bíl˘m plechem. Hlavice vû-
Ïe a kfiíÏ v‰ak byly zlaceny v ohni, takÏe vûÏ,
obzvlá‰tû ráno nebo veãer, kdyÏ odráÏela
slunce, vypadala pfienádhernû.
V roce 1834 v dobû Ïní spadl kfiíÏ, tzn.
ohnulo se vfieteno i s hlavicí tak, Ïe se obû
zfiítily dolÛ.
Za nûkolik t˘dnÛ byla ‰koda opravena.
Tesafisk˘ mistr Just nasadil hlavici i s kfiíÏem
zpût. Jednotlivé ãásti byly duchovenstvem
s procesím vyzvednuty u nûj doma a za vel-
ké úãasti divákÛ posazeny na vûÏ. KfiíÏ v‰ak
v prÛbûhu let své pozlacení ztratil a nyní je
ãern˘.

MÛj otec znovu prodává dÛm
V kvûtnu 1818 mÛj otec prodal svÛj dÛm
pod námûstím ve Hfibitovní ulici3 perníkáfii
Wetzelovi za cenu 5 000 zlat˘ch. Velk˘ sad
si ale ponechal.
ProtoÏe mu v‰ak nûkdo nadcházejícího
podzimu téhoÏ roku velkou ãást ovoce 
ukradl a stromy, které roku 1790 pracnû vy-
sadil, poniãil,4 velmi ho to rozhnûvalo, a tak
následujícího roku pfienechal také plodící
sad kupci domu.
U domu na pfiedmûstí ãíslo 51, jejÏ si mÛj
otec následnû koupil, byla také pomûrnû
velká zahrada, byla v‰ak zanedbaná
a zpustlá.
Tenkrát mi bylo teprve ‰est let, chodil jsem
v‰ak uÏ pÛl roku do ‰koly, a jak jsem se od
sv˘ch rodiãÛ dozvûdûl, dobfie jsem se tam
uãil, protoÏe mi uãitel jménem Toni, jenÏ
mého otce pravidelnû nav‰tûvoval, dával
soukromé hodiny. Toni v‰ak následujícího
roku zemfiel (1819) a já jsem dostal tyfus,
kvÛli nûmuÏ jsem byl osmnáct t˘dnÛ upou-
tán na lÛÏko.
Následkem nemoci jsem pfii‰el o sluch
a ztratil jsem pamûÈ. KdyÏ jsem se uzdravil,
teprve pozdûji se to pomalu zlep‰ilo, ale
dlouho to nebylo jako dfiív.
Z toho dÛvodu jsem chodil jen velmi málo
a vzácnû do ‰koly, neboÈ tenkrát se rodiãe
mohli sami rozhodnout, zda své dítû poslat
do ‰koly, ãi nikoli. Nebyl Ïádn˘ tlak jako
dnes, kdy jsou nebohé dûti nuceny, aby je-
jich mladé hlavy pochopily v‰elijaké nesro-
zumitelné nesmysly.
V na‰í dvojtfiídce byli tenkrát jen dva uãite-
lé a fieditel. Pan fieditel Schnitzler byl v‰ak uÏ
velmi star˘; od Jeho Veliãenstva císafie
Franti‰ka dostal stfiíbrn˘ kfiíÏ za zásluhy. Co
se t˘ãe tûch dvou uãitelÛ, ti nebrali v˘uku
tak zcela váÏnû. Chodili hrát na kaÏd˘ po-
hfieb, a tak si obzvlá‰tû v pondûlí brali vol-
no.5 To pak nebyla ‰kola, protoÏe uãitelé
mûli je‰tû v hlavû, poté co nedûli strávili

(PfieloÏila Jitka Procházková)
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6 1 vídeÀsk˘ máz = 1,4 litru. Pozn. red.

v hostinci, takÏe nebyli v rozpoloÏení, aby
uãili.
Na niÏ‰í ‰kole (v první tfiídû) zastával svÛj 
úfiad aÏ do roku 1833 uãitel Rossmanit. Byl
to velmi hodn˘ a druÏn˘ ãlovûk. Pil v‰ak vel-
mi mnoho piva. âasto zvládl najednou vy-

pít dvanáct aÏ patnáct mázÛ6 a potom dru-
h˘ den musel mít pfiirozenû tûÏk˘ bolehlav.
Mnohokrát se stalo, Ïe za katedrou usnul,
a kdyÏ se probudil, zakfiiãel na své Ïáky:
„Dál!“ a potom zase zadfiímal.
Takov˘m zpÛsobem se ov‰em Ïáci nauãili

velmi málo nebo vÛbec nic. Dobr˘ uãitel
Rossmanit zemfiel velmi brzy, v nejlep‰ím
vûku Ïivota, v kvûtnu roku 1833. Uãitel vy‰-
‰í ‰koly (druhé tfiídy) Fischer byl pfiemístûn
a jeho místo pfiijal uãitel Johann Schiebel
z Dolní Moravice.

Užitečná informace

Lákavá nabídka práce z domova? Smutná realita
Na Sdružení obrany spotřebitelů Moravy
a Slezska, z. s., se obrátila seniorka, která po
smrti manžela zůstala sama, a tak pro sebe
hledala nové uplatnění a také přivýdělek
k malému důchodu. Jelikož patří k aktivním
seniorům, kteří nechtějí zůstat pozadu, sezna-
muje se intenzivně s internetem a s možnost-
mi, které toto médium přináší. Jednoho dne
se rozhodla projít si inzerci na internetu a za-
reagovala na jednu z nepřeberných nabídek
práce z domova.
Vše se jevilo jako velice lukrativní nabídka.
Firma nabízela jednoduché, nenáročné práce
administrativního charakteru – konkrétně
kompletaci, balení a adresování reklamních
prospektů. Vše potřebné k výkonu činnosti
měla firma zaslat až domů. Inzerát sliboval
měsíční výdělek po zapracování až 18 tisíc
korun, možnost pracovat v rozsahu a v čase,
v jakém si pracovník sám určí, ale hlavně
z pohodlí vlastního domova. Na budoucí spo-
lupracovníky firma nekladla žádné požadav-
ky, co se týče výkonu, časových možností,
vzdělání či praxe, zkrátka ideální práce pro
seniory či maminky na mateřské dovolené.
Seniorka po chvilce váhání vyplnila krátký
odpovědní formulář a čekala na reakci společ-
nosti. Ta přišla záhy. Zájemkyně o práci byla
vyzvána, aby na účet společnosti zaslala „ná-
vratnou“ zálohu ve výši 900 korun a očekáva-
la zásilku, která měla obsahovat všechny po-
třebné podklady k zahájení činnosti (návod,
smlouvu a reklamní materiály). Brzy obdrže-
la první zásilku, která k jejímu překvapení ne-

obsahovala pracovní smlouvu, ale smlouvu
o zprostředkování a podrobný návod, jak dále
inzerovat stejnou nabídku, na kterou se sama
nachytala. Za každého, kdo by na její inzerát
reagoval stejně jako ona, tedy zasláním „ná-
vratné“ zálohy, měla podle smlouvy dostat slí-
benou provizi. Seniorka, která se snažila vždy
jednat poctivě, se cítila podvedená. Pokusila
se odstoupit od smlouvy. Firma však zaplace-
né finanční prostředky odmítla vrátit.
SOS MaS, z. s., varuje před podobnými prak-
tikami. Neutěšená finanční situace, zdravotní
handicap neumožňující docházet či dojíždět
do zaměstnání, potřeba sladění práce a péče
o rodinu nebo zkrátka jen potřeba být užiteč-
ný přiměje ročně mnoho lidí k reakci na po-
dobnou nabídku. Abyste při hledání práce
z domova nenaletěli, zde je několik užiteč-
ných rad.
Jak poznat pochybný inzerát?
Slibuje inzerát nereálné finanční ohodnocení
získané s minimálním úsilím?
Neobsahuje téměř žádné požadavky na pra-
covníka?
Je vyžadována vstupní investice ze strany bu-
doucího pracovníka?
Není zcela jasné, jakou činnost máte vykoná-
vat (nabídka obsahuje pouze obecné formula-
ce nebo formulace typu montáž výrobků,
kompletace prospektů, reklamních materiálů
apod.)?
Z textu inzerátu/nabídky nelze zjistit, kdo
vlastně práci nabízí?
Pokud jste odpověděli alespoň na jednu otáz-

ku ano, buďte obezřetní. Vždy pozorně čtěte
obchodní podmínky společnosti, pokud jsou
k dispozici. Pokud něčemu nerozumíte, po-
raďte se s odborníkem. Zpravidla zjistíte, že
nejde o nabídku pracovního poměru nebo
o práci na základě dohody o provedení práce
či o pracovní činnosti, jak jste se domnívali.
Často se jedná o smlouvu, v rámci níž si pou-
ze kupujete „know how“, návod, jak byste si
mohli vydělat někde jinde. Většinou jsou to
ale zcela bezcenné informace.
Ve zmíněném případě se firma snaží navodit
dojem, že jde o nabídku spolupráce, která by-
la určena osobám samostatně výdělečně čin-
ným. Je na zvážení příslušných dozorových
orgánů, zda je formulace obchodních podmí-
nek pro průměrného spotřebitele natolik jas-
ná a srozumitelná, že to z jejich znění pocho-
pí. V opačném případě by se totiž mohlo jed-
nat o nekalou obchodní praktiku ve smyslu
zákona o ochraně spotřebitele. Pokud dozoro-
vý orgán zjistí, že seniorka jednala v postave-
ní spotřebitele, pak má právo od smlouvy 
uzavřené na dálku v zákonných lhůtách od-
stoupit. Lhůta v případě chybějícího poučení
o právu na odstoupení činí rok a 14 dnů.
Nechcete-li místo slibovaného výdělku o své
peníze přijít, nikdy nepřistupujte na podmín-
ku zaslání vlastních peněžních prostředků do-
předu, ať už je odůvodněna jakkoliv, např. ja-
ko vstupní poplatek, návratná záloha apod.
Žádný seriózní zaměstnavatel na potenciální-
ho zaměstnance takový požadavek nevznese. 
Marcela Reichelová, předsedkyně SOS MaS

Pozor na podomní zámečníky s báchorkou o vykradených sousedech
Pracovníci spoleãnosti Groziskon, s. r. o., oslovu-
jí star‰í lidi a s pomocí historek o vyloupen˘ch by-
tech z vedlej‰ího vchodu ãi domu je pfiesvûdãují
k v˘mûnû zámku. Poté, co jim vydû‰ení seniofii za-
platí i 10 tisíc korun, se po zámeãnících slehne
zem a lidé se marnû snaÏí získat své peníze zpût.
„Naše poradenská linka i služba pro mimo-
soudní řešení sporů VašeStížnosti.cz evidují de-
sítky případů oklamaných zákazníků společ-
nosti Groziskon, s. r. o., vedené Martinem
Pšeničkou. Její pracovníci vystupují jako zá-
mečníci, chodí ve dvojici dům od domu a hle-
dají převážně starší lidi, kteří by je pustili do
vchodu a hlavně k sobě domů. Aby zaskočené-
ho seniora dotlačili k výměně stávajícího zám-
ku za nový, údajně bezpečnější, přichází s his-
torkou právě vykradeného bytu v sousedství,“
varuje Lukáš Zelený, vedoucí právního odděle-
ní dTestu. Svoji lest podporují nezvaní zámeč-
níci i příběhem o tom, že u toho byla policie

a že oslovení museli zahlédnout policejní vozy.
Vystrašení lidé, kteří podomním zámeční-
kům uvěřili, svolili k okamžité výměně vlož-
ky zámku u vchodových dveří do bytu. Cenu
se však dozvěděli až při následném předlože-
ní kupní smlouvy. Nezvaní zámečníci chtějí
za stejné služby pokaždé jinou částku.
Senioři platí i kolem 10 tisíc korun v hoto-
vosti na ruku. Jsou přitom výslovně upozor-
ňováni, že si to mohou rozmyslet a dostanou
své peníze zpět. Ti, kteří se rozhodli od
smlouvy odstoupit, však záhy zjistili, že své
peníze už nejspíš neuvidí.
„Jedná se o ukázkový příklad klamavé 
a agresivní praktiky s cílem ovlivnit chování
a rozhodování spotřebitelů. Groziskon, s. r. o.,
porušuje hned několik zákonů, což by mělo
být důvodem pro zákaz podnikání. Spo-
lečnosti nelze doručit dopisy s odstoupením
od smlouvy, a přestože je povinna vrátit li-

dem peníze do dvou týdnů po odstoupení, ne-
děje se tak. Oklamaní zákazníci by se mohli
dovolat i neplatnosti smlouvy, kterou uzavře-
li v omylu záměrně vyvolaném pracovníkem
společnosti,“ uvádí Zelený. 
Co dělat, pokud se dostanete do podobné si-
tuace? Případnou výměnu zámku pečlivě
zvažte, předem si porovnejte ceny zámků do-
stupných na našem trhu a rozhodně se nene-
chte vmanévrovat do smlouvy osobou, která
vám zazvoní u dveří. Nečekanou a vámi ne-
objednanou výměnu zámku odmítněte zvlášť
v situaci, kdy ji máte zaplatit sami. Je-li ve
vašem městě či obci zakázaný podomní či
pochůzkový prodej, informujte místní policii
o tom, že byty ve vašem domě obchází po-
domní prodejce. I když sami odoláte, může-
te včasným přivoláním policisty pomoci ji-
nému sousedovi vyhnout se nechtěnému ná-
kupu. Vanda Jarošová, d Test
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Sport

Mladší přípravka si odvezla čtvrté místo z přeboru OFS
O posledním únorovém víkendu se nejmladší fotbalisté Rýmařova 
zúčastnili halového turnaje o přeborníka Okresního fotbalového svazu
v Bruntále. Na turnaji ročníků 2007 a mladších si nevedli vůbec špat-
ně a po bojovných výkonech si nakonec odvezli pohár za čtvrté místo.
Výsledky:
Jiskra x Stará Ves 2:1 
Jiskra x Vrbno p. Prad. 2:5
Jiskra x Zátor 3:3
Jiskra x Slavoj Bruntál 0:4
Jiskra x Juventus Bruntál 3:5
O branky se postarali Petr Hance, Tomáš Vychodil, Sebastian Oliš, Vít
Novosad a David Tomíček. Dále se turnaje zúčastnili Radim Přecechtěl,
Mirek Mušálek, Honza Mihál a Michal Kubík. Z turnaje si odvážíme
i cenu pro nejlepšího brankáře, kterým byl zvolen Mirek Mušálek.
Musíme pochválit všechny kluky z týmu, že podávali na turnaji vel-
mi dobré výkony. Dík patří i rodičům za povzbuzování malých fot-
balistů. Foto a text: Radim Přecechtěl, Ladislav Kubík

Mistrovství České republiky ve střelbě v národních disciplínách
z pětiranné vzduchové pistole

Ve dnech 5. a 6. března se v Rýmařově sešla česká střelecká
elita, aby poměřila své síly v národních pistolových dis-
ciplínách. Střelci ze sedmnácti střeleckých klubů soutě-
žili v kategoriích mužů, žen, dorostu a tělesně posti-
žených (SH1). Pětadvacetihodinový program byl mi-
mořádně náročný nejen pro soutěžící, ale především
pro pořadatele. Díky Ing. Michalu Rampulovi a jeho
firmě SPRINT se podařilo zajistit závodníkům a divá-
kům technický komfort, s jakým se v ČR doposud ne-
setkali. Mohli se tak plně soustředit na sportovní výko-
ny a to se pozitivně projevilo i na jejich úrovni. Celkem by-
lo vytvořeno víc jak dvacet nových českých rekordů, čímž jsme
mnohonásobně překročili průměr jiných mistrovství.
Naši závodníci z MSS se v konkurenci vůbec neztratili. Získali pat-
náct medailí, z toho pět zlatých, a vytvořili (nebo se podíleli na jejich
vytvoření) deset republikových rekordů.
Nejúspěšnější byl podle očekávání Matěj Rampula. Zvítězil v discip-
línách Standardní vzduchová pistole 40 ran (StVzPi 40) a Standardní
vzduchová pistole 3x20 ran (StVzPi 3x20). V obou disciplínách vy-
tvořil nový český dorostenecký a také juniorský rekord. V disciplíně
Sportovní vzduchová pistole 30+30 ran (SpVzPi 30+30) byl sice dru-
hý, avšak ve shodném nástřelu s vítězným Lukáše Skoumalem a je
i v této disciplíně spoludržitelem českého rekordu.
Ani Jaroslava a Jitka Ježkovy nezůstaly pozadu. Jitka zvítězila a vy-
tvořila rekord v disciplíně StVzPi 40. V disciplíně SpVzPi 30+30 by-
la druhá, rovněž ve shodném nástřelu s vítěznou Veronikou
Novákovou z Uherského Brodu, a v disciplíně StVzPi 3x20 byla tře-
tí za svou sestrou Jaroslavou (ta skončila druhá i v disciplíně StVzPi

40) a vítěznou Marcelou Königovou z Horního Benešova.
Společně s Karolínou Monincovou zvítězily sestry

Ježkovy i v družstvech SpVzPi 30+30 a StVzPi 40
a v obou disciplínách vytvořily nové rekordy.
Překvapením pro nás byla Kristýna Vepřeková, která
už nějakou dobu pravidelně netrénuje. Přesto si z Po-
pradu přijela „vyzvednout“ bronzovou medaili v nej-
techničtější disciplíně RVzPi 2x30.

Ostatním závodníkům se už v individuálních závodech
tak nevedlo, byli však platnými členy svých družstev.

Děkujeme všem sponzorům, pomocníkům a technickému
personálu za účinnou a obětavou pomoc při zajišťování akce. 

Štefan Janošťák

Fota: archiv M. Škody, M. Rampuly a Š. Janošťáka
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SpVzPi 30+30 jednotlivci
Muži
1. David Malúšek, Rapid Plzeň 580 b.
2. Pavel Kužvart, Akademia Praha 574 b.
3. Jakub Petřek, Rožnov 562 b.

Ženy
1. Veronika Nováková, Uher. Brod 558 b.
2. Jitka Ježková, MSS 558 b.
3. Marcela Königová, Hor. Benešov 555 b.

Dorost
1. Lukáš Skoumal, Policie Ostrava 564 b.
2. Matěj Rampula, MSS 564 b.
3. Filip Müller, Dukla Plzeň 560 b.

SH1
1. František Konečný, Tovačov 532 b.
2. Roman Gronský, Elán Olomouc 523 b.
3. Vladimír Marčan, Elán Olomouc 520 b.

StVzPi 3x20 jednotlivci
Muži
1. Peter Mlynarčík, Rožnov 557 b.
2. Pavel Kužvart, Akademia Praha 540 b.
3. David Malúšek, Rapid Plzeň 539 b.

Ženy
1. Marcela Königová, Horní Benešov 538 b.
2. Jaroslava Ježková, MSS 525 b.
3. Jitka Ježková, MSS 518 b.

Dorost
1. Matěj Rampula, MSS 547 b.
2. Jan Vildomec 543 b.
3. Kryštof Krsek 543 b.

RVzPi 2x30 jednotlivci
Muži
1. Petr Staško, Opava 579 b.
2. Martin Chovančík, Rožnov 574 b.
3. Peter Mlynarčík 574 b.

Ženy
1. Marcela Königová, Horní Benešov 529 b.
2. Nikola Nezhybová, Elán Olomouc 523 b.
3. Kristýna Vepřeková 486 b.

Dorost
1. Lukáš Skoumal, Policie Ostrava 584 b.
2. Jan Huml, Chomutov 543 b.
3. Jakub Rottenberg, Chomutov 543 b.

StVzPi40 jednotlivci
Muži
1. Ivo Bittner, Opava 362 b.
2. Peter Mlynarčík, Rožnov 360 b.
3. Petr Staško, Opava 356 b.

Ženy
1. Jitka Ježková, MSS 360 b.
2. Jaroslava Ježková, MSS 344 b.
3. Nikola Nezhybová, Elán Olomouc 333 b.

Dorost
1. Matěj Rampula, MSS 366 b.
2. Kryštof Krsek 348 b.
3. Jan Vildomec 348 b.

SH1
1. Vladimír Marčan, Elán Olomouc 321 b.
2. František Konečný, Tovačov 313 b.
3. Roman Gronský, Elán Olomouc 297 b.

SpVzPi 30+30 družstva
1. Rožnov 1 677 b.
2. Moravskoslezské KS 1 658 b.
3. Elán Olomouc 1 624 b.

Ženy – SH1
1. MSS 1583 b.
2. Olomoucké KS SH1 1575 b.
3. Rožnov 1395 b.

Dorost
1. Moravskoslezské KS A 1 676 b.
2. Dukla Plzeň 1 648 b.
3. Moravskoslezské KS B 1 609 b.

StVzPi 3x20 družstva
Muži
1. Rožnov 1 594 b.
2. Moravskoslezské KS 1 575 b.
3. Chomutov 1 344 b.

Ženy – dorost
1. Horní Benešov 1 592 b.
2. MSS 1 590 b.
3. Policie Ostrava 1 536 b.

RVzPi 2x30 družstva
Muži
1. Opava 1 690 b.
2. Moravskoslezské KS 1 686 b.
3. Rožnov 1 677 b.

StVzPi 40 družstva
Muži
1. Opava 1 064 b.
2. Moravskoslezské KS 1 010 b.
3. Rožnov 995 b.

Ženy – SH1
1. MSS 984 b.
2. Olomoucké KS SH1 921 b.
3. Rožnov 888 b.

Dorost
1. Horní Benešov 943 b.
2. Moravskoslezské KS 926 b.
3. MSS 896 b.

MČR 2016 Rýmařov – medailová umístění:

Žáci fotbalové Jiskry v zimě nezahálejí
S blížícím se jarem netrpělivě očekáváme začátek tzv. jarní části fot-
balových utkání rýmařovského klubu, který nese od letošního roku
nově název SK Jiskra Rýmařov, z. s. Všechny věkové kategorie jsou
v plné přípravě a nejinak je tomu i u mladších žáků.
Po čtyři nedělní dopoledne se v rámci rýmařovského zimního turna-
je střetli na domácím umělém trávníku s mužstvy FC SO Bruntál, FK
Krnov a FC Lužice, které pod hlavičkou SK Uničov hraje divizní

soutěž. Všechna tři mužstva hrají vyšší soutěž než domácí, a tak
všechna utkání slibovala poskytnout kvalitní přípravu. Turnaj se hrál
dvoukolově, a každé mužstvo tudíž odehrálo utkání se soupeřem
hned dvakrát.
Všechny týmy vzaly tento turnaj jako ideální přípravu na blížící se
soutěž, a tak se na hřišti vystřídalo mnoho hráčů. Nejinak tomu bylo
i v našem mužstvu, kde se jich do zápasů zapojilo postupně dvacet.
Domácím se v turnaji velmi dařilo. I když papírově patřili k outside-
rům turnaje, dokázali jej odehrát bez porážky. Ke čtyřem vítězstvím
si připsali dvě remízy a celý turnaj vyhráli před druhým Bruntálem,
třetími Lužicemi a posledním Krnovem. 
„Pro všechna družstva to byla v tomto období skvělá příprava na blí-
žící se mistrovskou část soutěží. Chtěli bychom hráčům a vedení jed-
notlivých mužstev poděkovat za účast na turnaji a za předvedenou
hru. Doufáme, že se jim takto organizovaná zimní příprava líbila a že
se tzv. zimní ligy zúčastní i v příštích ročnících,“ rekapituloval letoš-
ní zimní turnaj zástupce domácího oddílu a organizátor Zdeněk
Kudlák.
Výsledky turnaje stejně jako ostatních přípravných zápasů našich
mužstev a harmonogram mistrovských utkání naleznete na oficiál-
ních stránkách klubu www.jiskrarymarov.com.

Foto a text: Kamil Furik
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Český pohár žactva a finále Hledáme nové talenty v Jilemnici

Český pohár staršího žactva a finále Hledáme nové talenty se po loň-
ském Božím Daru jel letos v Krkonoších. Teprve týden před startem
závodu padlo konečné rozhodnutí, že sportovní areál Hraběnka
v Jilemnici, kde po sněhu nebylo ani památky, bude nahrazen běž-
kařskými tratěmi na Horních Mísečkách.
Byť letošní zima lyžařům a vůbec milovníkům sněhu moc nepřála, za
celou zimní sezónu těch opravdových „sněhových“ tréninků bylo po-
skrovnu a ani tratě těsně pod vrcholem Pradědu mnohdy nebyly zá-
rukou, dá se tvrdit, že Rýmařov opouštěla v pátek 4. března nemalá
skupina nadějných lyžařů. Zúročením jejich celoročního úsilí a sna-
žení mělo být pro mladší žáky (rok narození 2005, 2004) porovnání
sil v celorepublikovém měřítku a pro starší žáky (rok narození 2003,
2002) pak finálový republikový závod. Na Mísečkách se v sobotu 
5. března sešlo 465 závodníků.
Klára Slováková (2005), Renáta Andrýsková (2004), Karolína
Ryšková (2002), Ondřej Baslar (2004), Jakub Fryblík (2004), Tomáš
Sedlář (2004) a jejich trenéři se v konkurenci klubů, jakými jsou 
TJ Dukla Liberec, Ski klub Jablonec nad Nisou, ČKS Ski Jilemnice,
LK Slovan Karlovy Vary, Sokol Studenec, Ski Sokol Stachy, SK No-
vé Město na Moravě, TJ Spartak Vrchlabí nebo Fenix Ski Team
Jeseník, vůbec neztratili a dali o Ski klubu RD Rýmařov vědět.
V sobotu se za krásného počasí vydali mladší žákyně a žáci na trať
dlouhou 2,5 km klasicky, starší Karolína Ryšková běžela taktéž kla-
sicky 4 km. V cíli byla Klára Slováková na 11. místě (57 startujících),
Renáta Andrýsková na 5. místě (55 startujících), Ondřej Baslar na 
15. místě (54 startujících), Jakub Fryblík na 17. místě (55 startují-
cích), Tomáš Sedlář na 30. místě (55 startujících) a Karolína Ryšková
na 9. místě (37 startujících).
V neděli 6. března byl za podstatně horšího počasí na pořadu volný
závod obratnosti. Skoky, slalom, osmičky, zatáčky, podjezdy, sjezdy,

stoupání, jízda pozadu i v boulích,
to všechno byly překážky, které
museli na 1,5km trati překonat
mladší a na 2,5km trati starší žáci.
Zde skončila Klára Slováková na
9. místě, Renáta Andrýsková na 

6. místě, Ondřej Baslar na 6. místě, Jakub Fryblík na 24. místě,
Tomáš Sedlář na 25. místě a Karolína Ryšková na 7. místě. 
Celkové umístění ve finále HNT 2016: Klára Slováková 8. místo,
Renáta Andrýsková 4. místo, Ondřej Baslar 10. místo, Jakub Fryblík
21. místo, Tomáš Sedlář 29. místo.
Český pohár v běhu na lyžích 2016: Karolína Ryšková 9. místo. 
Poblahopřát a předat diplom těm nejlepším přijel Martin Koukal 
– olympionik a mistr světa v běhu na lyžích. Všem našim závodní-
kům ke krásným výsledkům gratulujeme a děkujeme trenérům, ser-
visnímu zázemí a v neposlední řadě rodičům.

Ladislav Baslar, Ski klub RD Rýmařov
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Soukromá řádková inzerce
• Prodám stavební pozemek 600 m2 a dřevěnou chatku po celkové

rekonstrukci v Rešově včetně hotových základů se sklepem na vý-
stavbu nové zděné chaty. Elektrická přípojka i s revizí. Pozemek se
nachází na krásném vyvýšeném místě s příjezdovou cestou neda-
leko Rešovských vodopádů. Cena dohodou. Tel.: 606 386 119.

SOUKROMÁ ¤ÁDKOVÁ INZERCE
JEN ZA 10 Kâ!

JAK VYJDE
Další číslo

RÝMAŘOVSKÉHO HORIZONTU

bude v prodeji od 25. 3. 2016
Uzávěrka pro vydání

je ve čtvrtek
17. 3. 2016 

do 12 hodin
Tû‰íme se na va‰e pfiíspûvky!

6/2016
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